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Sukupuolten palkkaeroja Suomessa selittävät tekijät - ehdotuksia palkkaeroihin puuttumiseksi
Vielä 1960-luvulla naiselle sai maksaa samasta työstä lakisääteisesti pienempää palkkaa, kuin miehelle.
Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto (JHL) on selvittänyt sukupuolten välisiä palkkaeroja Tilastokeskuksen
laajan rekisteriaineiston, sekä julkisesti saatavilla olevien tilastotietojen avulla. Tilastotietojen lisäksi
selvityksessä käydään läpi olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta sukupuolten välisistä palkkaeroista sekä
peilataan Suomen palkkaeroja muihin maihin. Palkkaeroja on tässä selvityksessä tarkasteltu tilastollisten
menetelmien lisäksi myös laadullisesti. Selvityksen tarkoituksena on toimia JHL:n vaikuttamistyön apuna
tasa-arvokysymyksissä ja toimia pohjana tulevaisuuden politiikkasuosituksissa.
Tässä selvityksessä vertaillaan vain naisten ja miesten välistä palkkaeroa, eikä selvitys huomioi siten muita
sukupuolia. Binäärisen tarkastelun syy löytyy virallisista tilastoista ja rekistereistä, joiden pohjalta ei ole tällä
hetkellä mahdollista tarkastella eri sukupuolten välisiä eroja muutoin kuin kaksijakoisen sukupuolikäsityksen
pohjalta.
OECD (2021) määrittelee sukupuolten välisen palkkaeron tarkoittavan eroa kokoaikaisesti työskentelevien
miesten ja naisten mediaaniansioissa. Palkkaero sukupuolten välillä voi siis tarkoittaa naisvaltaisten alojen
pienempää keskimääräistä palkkatasoa verrattuna miesvaltaisiin aloihin, josta esimerkkinä Suomessa
voidaan pitää hoiva-alan ja tekniikan alan välistä eroa keskimääräisissä palkoissa.
Toisaalta palkkaeroilla voidaan kuvata kaikkien palkansaajien välillä havaittua keskimääräistä miesten ja
naisten eroa ansioissa. Tällä tavalla määriteltynä palkkaeroja voidaan tarkastella kaikkien työssäkäyvien
henkilöiden välillä, myös osa-aikaisten naisten ja kokoaikaisten miesten välillä.
Sukupuolten välisen palkkaeron lisäksi voidaan puhua tarkemmin myös sukupuolten välisestä
selittymättömästä palkkaerosta. Selittymättömällä palkkaerolla viitataan yleensä samasta työtehtävästä
maksettavaan erisuuruinen palkkaan ominaisuuksiltansa 1 identtisille miehille ja naisille. Tällaisen määrittelyn
avulla havaittu palkkaero hajotetaan taustamuuttujien avulla selittyvään ja selittymättömään osaan, joista
jälkimmäinen tavanomaisesti tulkitaan palkkasyrjinnäksi (Blau & Kahn, 2017).
Suomen lain mukaan palkkasyrjinnällä tarkoitetaan tilannetta, missä saman työnantajan palveluksessa
olevien työntekijöiden palkat eroavat sukupuolen perusteella. Suomen lain mukaan työntekijää ei tule
asettaa huonompaan asemaan sukupuolen perusteella verrattuna muihin saman työnantajan palveluksessa
samassa tai samanarvoisessa työssä oleviin henkilöihin. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
1986/609.)
Sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä on siis tarkempi käsite, kuin sukupuolten välinen palkkaero.
Sukupuolten välisiä palkkaeroja tarkasteltaessa voidaan puhua yleisemmin esimerkiksi eri alojen välisistä
palkkaeroista, mutta sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä liittyy lähinnä saman työnantajan ja saman
ammatin sisällä esiintyviin perusteettomiin palkkaeroihin. Vaikka lakitekstissä on maininta saman arvoisesta
työstä, on käytännössä hyvin vaikea osoittaa, mitkä työt ja työtehtävät ovat saman arvoisia.
Sukupuolten välinen palkkaero kokonaisuutena on seurausta useasta eri ilmiöstä kuten palkkasyrjinnästä,
työmarkkinoiden segregaatiosta, koulutusvalintojen sukupuolittuneisuudesta, lasikatoista sekä mahdollisista
rakenteellisesta naisen työn aliarvioinnista. Kuviossa 1 on havainnollistettu, sukupuolten väliseen
palkkaeroon vaikuttavia osatekijöitä.
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Ominaisuuksilla tässä tarkoitetaan henkilön koulutustasoa, koulutusalaa, työhistoriaa, ikää ja tehtyjä työtunteja.

Sukupuolten välinen kokonaispalkkaero on kansainvälisesti vertailtuna merkittävä Suomessa, vaikka osa
eroista selittyy muun muassa ammatti- ja koulutusvalinnoilla sekä muilla työntekijän palkkaan vaikuttavilla
ominaisuuksilla. Näiden lisäksi esimerkiksi lapsen saannin on todettu vaikuttavan naisten palkkatasoon
laskevasti.
Suomen työmarkkinat ovat myös kansainvälisesti vertailtuna erittäin segregoituneet tarkoittaen, että miehet
ja naiset työskentelevät keskenään eri ammateissa, aloilla ja sektoreilla. Lisäksi Suomessa lasten kotona
hoitaminen on usein naisten vastuulla ja hoitojaksot ovat verrattain pitkiä, mikä käytännössä johtaa
sukupuolten eriarvoiseen työmarkkina-asemaan. Työmarkkinoiden lisäksi myös koulutusvalinnat miesten ja
naisten välillä eriävät oleellisesti.
Useissa selvityksissä ja tutkimuksissa palkkaeroja tarkastellaan tilastollisilla malleilla siten, että palkoissa
havaittua variaatiota pyritään selittämään yksilötasolla havaituilla taustamuuttujilla, kuten aiemmin
mainituilla koulutus- ja ammattivalinnoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että palkkoja vertaillaan
mahdollisimman samanlaisten miesten ja naisten välillä ja se osa, mikä palkkaerosta jää selittämättä
havaituilla eroilla työntekijöiden ominaisuuksissa, voidaan sanoa olevan palkkasyrjintää.
Vaikka iso osa palkkaeroista selittyy muulla kuin varsinaisella palkkasyrjinnällä, on sukupuolten välisistä
palkkaeroista tärkeä keskustella sekä pohtia tarkemmin selittävien tekijöiden vaikutuksista. Tässä
selvityksessä pohditaan sukupuolten välisiä palkkaeroja useasta näkökulmasta, etsitään palkkaeroille
selittäviä tekijöitä ja lopuksi tarkastellaan mahdollisia toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin kaventaa
sukupuolten välisiä palkkaeroja. Selvitystä varten on tarkastelu eri tilastojen lisäksi myös laajasti eri osaalueita käsittelevää tutkimuskirjallisuutta.

Kuvio 1: Sukupuolten väliseen palkkaeroon vaikuttavat osatekijät
Valinnat
Sukupuolinormit
-Naisten rooli
yhteiskunnassa

- Koulutusala
-Ammattiala
-Vertaisvaikutukset

-Lasten hoito

Epäsymmetrinen
informaatio

-Uralla eteneminen

- Tiedostamattomat
palkkerot

-Työn saanti

-Kokemus
-Ikä
-Tehdyt työtunnit

- Kokoaikainen
-Osa-aikainen

Lasikatot

Työntekijän
ominaisuudet

Työsuhteen laatu

Sukupuolten
välinen
palkkaero

Selittymätön palkkaero
- Naisen työn
aliarviointi
- Sukupuoleen
perustuva syrjintä

JHL edustaa pääosin naisvaltaisia aloja, joten pidämme kysymystä sukupuolittuneista ammateista sekä
ammattien ja sukupuolten välisistä palkkaeroista tärkeänä ja haluamme olla vahvasti mukana julkisessa
keskustelussa ja tuoda esille oman näkökulmamme. Tämän lisäksi JHL:n jäsenistöstä valtaosa on naisia, mikä
tarkoittaa, että edunvalvontamme kohdistuu osin myös naisten aseman parantamiseen yhteiskunnassamme.
Kuviossa 2 havainnollistetaan vuoden 2020 tilanne JHL:n jäsenten sukupuolijakaumasta. Punainen osa
kuvastaa miesten osuutta ja oranssi osa naisten osuutta. JHL:n jäsenistöstä noin 70 prosenttia on naisia ja 30
prosenttia miehiä.

Kuvio 2: Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton jäsenten sukupuolijakauma vuonna 2020 (JHL, 2020)

Tämän selvityksen tilastollisen analyysin tulosten perusteella näyttää siltä, että naiset ansaitsevat miehiä
vähemmän. Ansioiden eroista kyetä selittämään havaituilla taustamuuttujilla, kuin hieman yli puolet mikä
viittaa sukupuolisyrjintään työmarkkinoilla. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että sukupuolten palkkaerot
kasvavat siirryttäessä korkeammille tulotasoille; palkkaerot ovat siis suuremmat korkeapalkkaisten osalta ja
pienemät matalapalkkaisten osalta.
Tilastollinen analyysi ei välttämättä huomioi kaikkia eroja miesten ja naisten välillä, mikä tarkoittaa, että
analyysi tarjoaisi ylärajan työmarkkinoiden sukupuolisyrjinnälle. Toisaalta tilastollisessa analyysissä saattaa
jäädä huomioimatta joitain oleellisia taustatekijöitä, jotka tosiasiallisesti kasvattavat palkkaeroja ja joiden
seurauksena havaittu palkkaero on itseasiassa pienempi ja sukupuolisyrjintä merkittävämpää.
Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden perusteella poliittisilla toimenpiteillä on merkittävä vaikutus
palkkaerojen kaventamisessa. Perheen ja työn yhteensovittaminen, palkka-avoimuuden lisääminen sekä
koulutus ja ammattivalintojen ohjaaminen saattaisivat Suomessa kaventaa palkkaeroja. Lisäksi naisvaltaisten
alojen palkkaratkaisut työmarkkinaneuvotteluissa antaa työmarkkinajärjestöille mahdollisuuden toimia
palkkaerojen kaventajina.
Tätä selvitystä ei ole vertaisarvioitu, joten esitettyihin tuloksiin ja näkökulmiin on syytä suhtautua
varauksella. Selvityksen pohjaksi on kuitenkin tehty runsaasti taustatyötä ja sen avulla JHL pyrkii ottamaan
myös kantaa julkiseen keskusteluun palkkaeroista.
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1. Havaitut palkkaerot vaihtelevat riippuen tilastosta ja tarkastelutavasta
Sukupuolten väliset erot ansioissa ovat huomattavat, ja ne ovat pysyneet suurina 2000-luvulla.
Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin vuoden 2020 ennakkotietojen mukaan kokoaikaisten palkansaajien
säännöllisen työajan ansioiden ero miesten ja naisten välillä oli kaikilla palkansaajilla peräti 605 euroa
kuukaudessa. Erot miesten ja naisten välisissä palkoissa vaihtelevat myös sektoreittain; kuntasektorilla erot
vuonna 2019 olivat 434 euroa ja valtiosektorilla puolestaan 491 euroa kuukaudessa. Yksityisellä ja muusektorilla erot miesten ja naisten palkoissa olivat 562 euroa kuukaudessa. Ansiotasoindeksin tilastotiedot
eivät pidä sisällänsä ylitöistä maksettuja lisiä ja palkkaerot mitataan juridisen sukupuolen mukaan.
(Tilastokeskus, 2020.)
Palkkaeroja tarkasteltaessa käytetään monesti erilaisia ansion määritelmiä ja tilastoja, minkä vuoksi
saatetaan havaita erisuuruisia palkkaeroja. Esimerkiksi valtionveronalaisiin tuloihin huomioidaan
ansiotulojen lisäksi pääomatulot. Ansiotulon määritelmä puolestaan pitää sisällänsä säännöllisen työajan
ansion sekä erilaiset lisät. On myös mahdollista vertailla keskenään kaikkien palkansaajien keskimääräisiä
tuloja, jossa huomioidaan myös osa- ja kokoaikaisten palkansaajien erot tai pelkästään kokoaikaisia
palkansaajia keskenään. Käyttämällä eri tulokäsitteitä ja rajauksia saadaan hiukan erilaisia tuloksia
sukupuolten välisistä palkkaeroista. Taulukossa 1 on havainnollistettu, miten miesten ja naisten välinen
tuloero vaihtelee eri tulokäsitteiden mukaan.

Taulukko 1: Sukupuolten eroja tuloissa erilaisilla tulokäsitteillä vuonna 2018 kaikilla palkansaajilla (Tilastokeskus, 2020).

Yhteensä
Miehet
Naiset
Erotus
Naisten tulot miesten tuloista

Valtionveronalaiset tulot
€/kk

Ansiotulot
€/kk

Pääomatulot
€/vuosi

2 534
2 942
2 143
799
73 %

2 344
2 663
2 039
624
77 %

2 275
3 340
1 254
2 086
38 %

Kokoaikaisten palkansaajien
säännöllisen työajan ansiot
€/kk
3 455
3 759
3 154
605
84 %

Taulukossa 1 nähdään miesten keskimääräisen valtionveronalaisen tulon olevan 2 942 euroa kuukaudessa ja
naisten puolestaan 2 143 euroa kuukaudessa, mikä tarkoittaa naisten tulojen olevan 73 prosenttia miesten
tuloista. Keskimääräiset ansiotulot yhteensä miehillä oli 2 663 euroa kuukaudessa ja naisilla 2 039 euroa
kuukaudessa ja täten naisten ansiotulot olivat 77 prosenttia miesten ansiotuloista. (Tilastokeskus, 2020.)
Keskimääräisten pääomatulojen osalta miesten ja naisten välillä on huomattava ero. Naisten keskimääräinen
pääomatulo on 1 254 euroa vuodessa, kun taas miesten vastaava keskimääräinen pääomatulo on 3 340 euroa
vuodessa. Naisten pääomatulot ovat vain 38 prosenttia miesten pääomatuloista. (Tilastokeskus, 2020.)
Tilastokeskuksen lisäksi esimerkiksi Eläketurvakeskus (ETK) kerää palkkatietojatietoja kaikista 17–68vuotiaista työeläkejärjestelmän piirissä olevista henkilöistä. Eläketurvakeskuksen ansiokäsitteessä
(työeläkevakuutettu ansio) otetaan huomioon työstä maksetun palkan lisäksi myös tulospalkkiot,
luontoisedut, lomakorvaukset 2. ETK:n tulokäsitteestä kuitenkin puuttuu päivärahat sekä optiojärjestelyt,
jotka todennäköisesti muuttavat havaittua palkkaeroa. (ETK, 2018.)
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Lomakorvauksiin lasketaan ETK:n aineistoissa mukaan myös työsuhteen päättyessä maksettavat korvaukset esimerkiksi säästövapaista.

Taulukko 2: Erot raakapalkoissa Eläketurvakeskuksen ansiotiedoilla mitattuna vuonna 2018 (ETK, 2020)

Miehet
Naiset
Erotus
Naisten ansioiden osuus miesten ansioista

Keskiansiot €/kk

Mediaaniansiot €/kk

3 354
2 524
830
75 %

3 014
2 406
608
80 %

Taulukosta 2 nähdään, miten miesten ja naisten palkat eroavat toisistaan mitattuna työeläkevakuutetuilla
tuloilla. ETK:n aineistoilla mitattuna suhteellinen palkkaero on huomattavasti suurempi, kuin
Tilastokeskuksen ansiotasoindeksillä mitattuna. Erot aineistojen välillä viittaavat vahvasti siihen, että miehet
saavat naisia enemmän tai useammin tulospalkkioita sekä palkan päälle maksettavia luontoisetuja.
Palkkaeroja tutkittaessa olisi viisasta käyttää useita eri tilastotietoja ja huomioida erilaisten lisien vaikutus
palkkoihin, jotta saadaan kattavampi kokonaiskuva palkkaeroista. Erilaisten lisien kasautuminen tietyille
aloille sekä tehtävänimikkeille saattaa kasvattaa sukupuolten välistä palkkaeroa työmarkkinoilla.
Kuviossa 3 havainnollistetaan kokoaikaisten palkansaaja miesten sekä naisten säännöllisen työajan ansioiden
kehityksiä vuodesta 2000 eteenpäin. Kuviosta nähdään, että miesten ja naisten keskiansioiden kehitys on
ollut suotuisaa vuosina 2000–2020. Kuviossa punainen käyrä havainnollistaa miesten ansioiden kehitystä ja
oranssi käyrä naisten ansioiden kehitystä. Kuvio havainnollistaa selvästi, että naiset ansaitsevat keskimäärin
miehiä vähemmän.
Keskimääräisten ansioiden erot eivät ole kuroutuneet umpeen 2000-luvun aikana, vaan ovat itseasiassa
hiukan kasvaneet euromääräisenä, mikä voidaan havaita kuvion 3 punaisen ja oranssin käyrän eron kasvuna.
Miesten ja naisten keskimääräiset ansiot ovat kehittyneet tasaisesti, mutta ansiotasojen erot ovat siis
pitäneet pintansa.
Kuvio 3 Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansioiden kehitys miehillä ja naisilla Suomessa vuosina 2000–2020
(Tilastokeskus, 2020).

Kuviosta 4 puolestaan havaitaan miesten ja naisten keskimääräinen palkkaero euromääräisenä vuosilta
2000–2020. Raakapalkkojen erot kasvoivat 2000-luvun alussa, mutta erojen muutos on tasoittunut vuodesta
2013 eteenpäin. Kuvion 4 punainen käyrä kertoo kuvion 2 punaisen ja oranssin käyrän erotuksen suuruuden
kunakin ajanhetkenä.
Kuvio 4: Naisten ja miesten keskiansioiden erotus kvartaaleittain vuosina 2000–2020 (Tilastokeskus, 2020).

Vaikka erot keskipalkoissa ovat hiukan kasvaneet, on naisten palkka suhteessa miesten palkkaan noussut
viimeisten vuosikymmenien aikana. Naisten palkka suhteessa miesten palkkaan on noussut vuosien saatossa
alimmalta tasoltansa noin 80 prosentista yli 84 prosenttiin. Kuviossa 5 on havainnollistettu naisten ja miesten
suhteellista palkkaeroa kokoaikaisesti työskentelevien osalta. Naisten raakapalkat palkat ovat siis koko
Suomen tasolla noin 16 prosenttia pienemmät verrattuna miesten palkkoihin.
Kuvio 5 Kokoaikaisten naisten säännölliset ansiot suhteessa miesten säännöllisiin ansioihin Suomessa (Tilastokeskus, 2020).

Suhteellisen palkkaeron pieneneminen ja absoluuttisen palkkaeron suureneminen samanaikaisesti on tärkeä
huomio, jonka vaikutuksia tulisi pohtia tarkemmin, sillä osittain palkankorotukset perustuvat hintatason
nousuun. Jos hinnat nousisivat samassa suhteessa palkankorotusten kanssa ja absoluuttiset palkkaerot
kasvaisivat, olisi tällä naisten suhteellista ostovoimaa heikentävä vaikutus. Palkkojen suhteellisten ja
absoluuttisten erojen muutoksissa tulisi pohtia siis elinkustannusten ja hintojen nousua. Esimerkeissä 1–3
havainnollistetaan eri tilanteita, joissa miesten ja naisten palkkaerot muuttuvat.
Esimerkki 1:
Olkoon miesten keskimääräinen palkka aluksi 100 €/kk ja naisen keskimääräinen palkka 50 €/kk.
-

Absoluuttinen ero palkoissa on 50 €.
Naisten palkka suhteessa miesten palkkaan on 50 %.

Seuraavaksi miesten ja naisten palkkoja korotetaan molempia +100 €/k, eli miesten palkka on 200 €/kk ja
naisten palkka on 150 €/kk.
-

Absoluuttinen ero palkoissa on edelleen 50 €/kk.
Naisten palkka suhteessa miesten palkkaan on 75 %.

Absoluuttinen palkkaero ei ole kaventunut, mutta suhteellinen palkkaero on kaventunut.
Absoluuttinen ero on siis pysynyt vakiona, mutta suhteellisesti miesten ja naisten palkkojen ero on
kaventunut. Palkkakehitys perustuu osittain myös siihen tosiasiaan, että hinnat nousevat tasaisesti ja tästä
syystä reaalinen palkkakehitys on yleensä matalampi, kuin nimellinen palkkakehitys. Esimerkissä 2 otetaan
huomioon myös hintojen muutos taloudessa.

Esimerkki 2: Otetaan huomioon elinkustannukset
Olkoon miesten keskimääräinen palkka aluksi 100 €/kk ja naisen keskimääräinen palkka 50 €/kk. Lisäksi
keskimääräiset elinkustannukset ovat 20 €/kk (ruoka, asuminen, harrastukset, liikkuminen yms.). Miesten
”reaalipalkka” on siis 80 €/kk ja naisten ”reaalipalkka” on 30 €/kk.
-

Absoluuttinen ero palkoissa on 50 €.
Absoluuttinen ero reaalipalkoissa on 50 €.
Naisten palkka suhteessa miesten palkkaan on 50 %.
Naisten reaalipalkka suhteessa miesten reaalipalkkaan on 38 %.

Seuraavaksi miesten ja naisten palkkoja korotetaan molempia +100 €/k, eli miesten palkka on 200 €/kk ja
naisten palkka on 150 €/kk. Lisäksi elinkustannukset nousevat 50 €/kk. Miesten reaalipalkka on siis 130
€/kk ja naisten reaalipalkka on 80 €/kk.
-

Absoluuttinen ero palkoissa on edelleen 50 €/kk.
Absoluuttinen ero reaalipalkoissa on edelleen 50 €/kk
Naisten palkka suhteessa miesten palkkaan on 75 %.
Naisten reaalipalkka suhteessa miesten palkkaan on 62 %.

Reaalipalkkojen suhteellinen ero on suurempi, kuin nimellisten palkkojen suhteellinen ero.

Esimerkki 3: Katsotaan, jos naisten ja miesten välinen absoluuttinen palkkaero kasvaa
Olkoon miesten keskimääräinen palkka aluksi 100 €/kk ja naisen keskimääräinen palkka 50 €/kk.
-

Absoluuttinen ero palkoissa on 50 €.
Naisten palkka suhteessa miesten palkka on 50 %.

Seuraavaksi miesten palkkoja korotetaan + 100 €/kk, eli miesten palkka on 200 €/kk. Naisten palkkoja
puolestaan korotetaan 90 €/kk ja täten naisten palkka on 140 €/kk.
-

Absoluuttinen ero palkoissa kasvaa 10 €/kk (60 €/kk).
Naisten palkka suhteessa miesten palkkaan pienenee 20 %-yksikköä (70 %).

Absoluuttinen ero kasvaa, mutta suhteellinen ero pienenee.
Vaikka absoluuttiset palkkaero ovat kasvaneet, naisten palkat ovat prosentuaalisesti nousseet nopeammin
verrattuna miesten palkkoihin. Tämä voidaan havaita kuvion 6 avulla vertailemalla Tilastokeskuksen
julkaiseman ansiotasoindeksien kehitystä miesten ja naisten välillä. Vuodesta 1995 eteenpäin naisten
ansiotasoindeksi on kehittynyt hieman nopeammin verrattuna miesten ansiotasoindeksiin kaikkien
palkansaajien osalta Suomessa. Tämä vahvistaa kuvion 5 havainnon, jossa todettiin, että naisten palkat
suhteellisesti lähentyneet miesten palkkoja.
Kuvio 6: Ansiotasoindeksi kaikilla palkansaajilla sukupuolittain (Tilastokeskus 2020).

Ansiotasoindeksien kehityksiä miesten ja naisten välillä voidaan seurata myös sektoreittain. Tämän
selvityksen liitekuvioista löytyy sektorikohtaiset vertailut ansiotasoindeksien kehityksistä. Liitteen kuvioiden
perusteella havaitaan, että kaikilla sektoreilla naisten ansiotasoindeksit ovat kehittyneet nopeammin
verrattuna miesten ansiotasoindeksiin verrattuna. Toisaalta liitekuviosta havaitaan absoluuttisten
palkkaerojen kasvu.

Miehet ovat naisia useammin korkeilla palkkatuloilla ja naiset ovat miehiä useammin vähemmän
ansaitsevissa tehtävissä tai osa-aikaisina. Miesten ja naisten tulojakaumien erot voidaan havaita kuviosta 6,
josta nähdään selvästi, naispalkansaajien määrän olevan suurempi jokaisessa alle 3000 euroa kuukaudessa
ansaitsevassa ryhmässä ja miesten määrän olevan systemaattisesti suurempi yli 3000 euroa kuukaudessa
ansaitsevien ryhmissä. Kuviossa 6 punaisen ja sinisen pylvään ero kuvastaa eroja palkansaajamiesten ja naisten määrissä.
Kuvio 6: Miesten ja naisten määrät jaoteltuna eri tulotasoille. (Eläketurvakeskus, 2019)

Palkkaerot miesten ja naisten välillä ovat merkittävät Suomessa ja havaittuun palkkaeroon vaikuttaa
oleellisesti, mitä ansiokäsitettä tarkastellaan. Sukupuolten välinen palkkaero on suhteellisesti tarkasteltuna
kaventunut, mutta absoluuttisesti tarkasteltuna hieman kasvanut, mikä tulisi huomioida
palkkaerokeskustelussa.

2 Sukupuolten palkkaeroja selittävät tekijät
Sukupuolten välisiä palkkaeroja on tutkittu pitkään yhteiskuntatieteiden aloilla ja aiheesta löytyy paljon
laadukasta tutkimusta. Taloustieteessä aihetta tutkitaan usein empiirisesti yksilötason tilastoaineistojen
avulla. Yksilötason aineistojen avulla palkkaeroja pyritään selittämään havaittujen taustamuuttujien avulla ja
toisaalta löytämään palkkaeroille selittäviä tekijöitä. Selittävien tekijöiden löytäminen mahdollistaa sen, että
palkkaeroja voidaan lähteä purkamaan kohdistamalla toimenpiteitä niihin selittäviin tekijöihin, jotka
yhteiskunta kokee epäoikeudenmukaiseksi.
Vaikka koko kansantalouden tasolla palkkaerot ovat huomattavat, mikä on mahdollisesti ongelma jo
itsessään, on tämän selvityksen tarkoituksena avata hiukan yksittäisiä syitä, jotka osaltansa selittävät miesten
ja naisten erisuuruisia palkkoja. Tässä kappaleessa esitellään yksittäisiä sukupuolten välisiin palkkaeroihin
vaikuttavia tekijöitä sekä niihin liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

2.1 Segregaatio Suomen työmarkkinoilla
Suomessa ammatit ovat erittäin sukupuolittuneita 3, minkä seurauksena julkisuudessa puhutaankin usein
termeillä ”miesten ammatti” tai ”naisten ammatti”. Tilastot ammattikohtaisista sukupuolijakaumista
osoittavat kiistattomasti sen, että miehet ja naiset työskentelevät eri aloilla. Kyseiset tilastot eivät kuitenkaan
kerro, miksi miehet ja naiset valikoituvat tai ajautuvat näin räikeästi eri ammatteihin. Puhuttaessa
sukupuolten välisistä palkkaeroista, on tärkeä muistaa, että eri ammateissa maksetaan lähtökohtaisesti
erisuuruista palkkaa riippumatta sukupuolesta. Ammattialan valinta selittää osittain eroja miesten ja naisten
palkoissa, mutta eivät itsessään tietenkään tee kokonaispalkkaeroista hyväksyttäviä.
Suomessa työmarkkinat ovat myös kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen segregoituneet, vaikka
Suomessa tätä eriytymistä on yritetty purkaa ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon kiinnitetään paljon
huomiota. Kuviossa 8 havainnollistetaan työmarkkinoiden sukupuolittuneisuutta kvantitatiivisesti Duncanin
eroavaisuusindeksin avulla 4. Duncanin eroavaisuusindeksi jokaiselle maalle voidaan laskea kaavan (1)
mukaan.
1
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(1)

jossa 𝑚𝑚𝑖𝑖 kuvaa miesten määrää ammattialalla i ja 𝑀𝑀 kuvaa miesten määrää työmarkkinoilla
kokonaisuudessaan. 𝑓𝑓𝑖𝑖 puolestaan kuvaa naisten määrää ammattialalla i ja 𝐹𝐹 naisten määrää työmarkkinoilla.
Käytännössä indeksi saa arvon 0, jos miesten ja naisten määrät jakautuvat ammateittain samassa suhteessa,
kun heidän määränsä työmarkkinoilla kokonaisuudessaan. Suurempi indeksin arvo tarkoittaa suurempaa
segregaatiota työmarkkinoilla. Kuvion 7 perusteella Suomen työmarkkinat ovat todella segregoituneet
verrattuna muihin Euroopan maihin.
Kuvio 7: Duncanin eroavuusindeksi eräissä Euroopan maissa vuonna 2015 (Eurostat ja omat laskelmat 2020).

3
Usein puhutaan myös segregaatiosta. Työmarkkinoiden segregoitumista voidaan tilastollisesti kuvata ammatissa työskentelevien määriä
jaoteltuna miehiin ja naisiin.
4
Tunnetaan myös nimellä Duncanin segregaatioindeksi. Luku kertoo, kuinka monta prosenttia työvoimasta tulisi vaihtaa alaa, jotta saavutettaisiin
50/50 sukupuolijakaumat.

Terveyden -ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2017 julkaisemassa artikkelikokoelmassa 5 sukupuolten
välisestä tasa-arvosta työmarkkinoilla tarkastellaan tasa-arvon kehitystä ja siihen liittyviä ilmiöitä Suomessa
usean kirjoittajan toimesta. Yksi isoista teemoista käsittelee työmarkkinoiden eriytymistä Suomessa, jonka
todetaan olevan merkittävä tasa-arvo-ongelma.
Segregaation seurauksena miesten ja naisten valintamahdollisuudet kaventuvat työmarkkinoilla sekä
koulutuksessa, palkkaerot kasvavat ja sukupuolistereotypiat vahvistuvat. Työmarkkinoiden eriytyminen
selittääkin lukuisten tutkimusten mukaan merkittävän osan miesten ja naisten välisistä palkkaeroista.
Segregaation ja perinteisten sukupuoliroolien purkamiselle on oikeudenmukaisuuden lisäksi myös vahvat
taloustieteelliset perusteet, sillä jos esimerkiksi naiset eivät hakeudu johonkin tehtävään, missä he
menestyisivät miehiä paremmin, pelkästään vallitsevien stereotypioiden vuoksi, on mahdollista, että
yrityksillä saatavana oleva työvoiman laatu heikkenee. (Kauhanen & Riukula, 2019.)
Suomen työmarkkinoiden eriytyminen alkaa näkyä jo opiskeluvalinnoissa siten, että miehet valitsevat
miesvaltaisia opiskelualoja ja vastaavasti naiset valitsevat naisvaltaisia aloja. Opinto- ja ammattivalintojen
lisäksi miehet ja naiset päätyvät jopa työpaikkoihin, joissa enemmistö on samaa sukupuolta; peräti 68
prosenttia naisista työskentelee naisvaltaisilla työpaikoilla ja 58 prosenttia miehistä työskentelee
miesvaltaisilla työpaikoilla. Koska koulutusala määrittelee oleellisesti, mille alalle päädytään töihin, tulisi
segregaation vaikutusta palkkaeroihin lähteä ensiksi tarkastelemaan koulutusvalintojen näkökulmasta.
(Kauhanen & Riukula, 2019.)
Työmarkkinoiden segregaatio Suomessa johtuu osittain siitä, että naisten ja miesten valinnat eroavat jossain
määrin luontaisesti toisistaan, mutta valintoihin puolestaan saattaa vaikuttaa koettu haitta omasta
sukupuolesta. Koulutusalan ja ammattialan valintaa voidaan vielä jossain määrin selittää luontaisilla eroilla,
mutta naisten sijoittumista myös naisvaltaisille työpaikoille on vaikeampi perustella luontaisilla eroilla edes
osittain. Kun huomioidaan näiden lisäksi se tosiasia, että nainen kokee sukupuolestansa olevan haittaa
miesvaltaisilla aloilla, saattaa tämä johtaa segregaatioon väistämättä (Kauhanen & Riukula, 2019).
Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan vuonna 2018 Suomessa oli 1,39 miljoonaa kokoaikaista
palkansaajaa, joista 689 tuhatta oli miehiä ja 703 tuhatta naisia. Palkansaajat voidaan luokitella työnantajan
ja ammatin perusteella työllisiksi yksityiselle-, kunnalliselle- tai valtiosektorille.
Suomen työmarkkinoiden eriytymistä havainnollistaa kuvio 9, jossa palkansaajien määrät on jaoteltu
sukupuolittain kolmelle sektorille. Punaisilla palkeilla havainnollistetaan miesten määriä kullakin sektorilla ja
oransseilla palkeilla vastaavasti naisten määriä. Kuviosta 9 havaitaan, että valtaosa yksityisen sektorin
työntekijöistä on miehiä ja vastaavasti valtaosa kuntasektoriin työntekijöistä on naisia. Valtiosektorilla
työskentelee hieman enemmän miehiä, mutta erot eivät ole suuria. Lisäksi kuvion 9 palkkien alapuolelle on
havainnollistettu miesten ja naisten suhteelliset osuudet kunkin sektorin kokoaikaisesta työvoimasta.
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Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon: Analyyseja tasa-arvobarometrista 2017

Kuvio 9: Kokoaikaisesti työskentelevien Naisten ja miesten määrät sektoreittain vuonna 2018. (Tilastokeskus, 2020)

Sektorien välillä tapahtuvan eriytymisen lisäksi miehet ja naiset jakautuvat keskenään eri ammatteihin.
Työmarkkinoiden eriytymistä voidaan tarkastella ammattitasolla tilastokeskuksen julkaisemien
ammattinimikekohtaisten tietojen avulla. Kuvioissa 10 ja 11 on havainnollistettu Tilastokeskuksen
ammattiluokituksen kaksinumerotasolla 6 ammattikohtaisia sukupuolieriytymistä vuonna 2018.
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Kuvio 10: Kokoaikaisesti työskentelevien miesten ja naisten erot miesvaltaisissa ammateissa vuonna 2018 (Tilastokeskus, 2018).

Kuvio 11: Kokoaikaisesti työskentelevien miesten ja naisten erot naisvaltaisissa ammateissa vuonna 2018 (Tilastokeskus, 2018).

Naisten ja miesten sijoittumista eri ammatteihin ja toimialoihin kutsutaan tarkemmin horisontaaliseksi
segregaatioksi. Horisontaalisen segregaation lisäksi työmarkkinoilla havaitaan usein myös vertikaalista
segregaatiota, mikä tarkoittaa miesten ja naisten sijoittumista tehtäviin, joissa vastuiden määrä eroaa.
Vertikaalinen segregaatio havaitaan käytännössä, kun naiset sijoittuvat miehiin verrattuna harvemmin
johtotehtäviin tai muihin korkean palkkatason vastuullisiin tehtäviin. (Euroopan Komissio, 1998.)

2.2 Koulutustasojen erot miesten ja naisten välillä
Koulutustaso vaikuttaa palkanmuodostukseen siten, että koulutustason ja koulutusvuosien määrällä on
positiivinen vaikutus ansiotasoon. Korkeampi koulutustaso siis enteilee keskimäärin suurempia ansioita.

Miehet ovat ennen 90-lukua olleet korkeammin koulutettuja verrattuna naisiin, jonka avulla on pystytty
perustelemaan palkkaeroja miesten ja naisten välillä.
Kuviossa 12 havainnollistetaan naisten ja miesten koulutustasoja vuodesta 1970 alkaen. Korkea-asteen
opintojen suorittaneiden määrällä mitattuna miehet olivat korkeammin koulutettuja 80–90- luvun
vaihteeseen asti, mutta tämän jälkeen naisten keskimääräinen koulutustaso on ylittänyt miesten
koulutustason selkeästi.
Erot miesten ja naisten välillä korkea-asteen suorittaneiden määrissä ovat revenneet 2000 – luvun aikana.
Lisäksi perusasteen varassa olevien naisten määrät ovat vähentyneet huomattavasti enemmän verrattuna
miehiin. Kuviossa 12 punaisella käyrällä havainnollistetaan perusasteen varassa olevien miesten
(katkoviivalla) ja naisten (kiinteällä viivalla) määriä. Sininen väri puolestaan kuvastaa korkea-asteen
tutkinnon7 suorittaneita ja oranssilla värillä havainnollistetaan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden
määrää. Kuviosta 12 nähdään selkeä eriytyminen miesten ja naisten koulutustasoissa naisten hyväksi.
Kuvio 12: 30–49-vuotiaiden määrät koulutusasteen mukaan Suomessa vuosina 1970–2019 (Tilastokeskus, 2020)

Koulutustasolla mitattuna naiset pärjäävät miehiä paremmin ja ero on vuosien saatossa kasvanut naisten
hyväksi. Koulutustasojen eroilla pystyttiin ennen selittämään sukupuolten välisiä palkkaeroja, mutta
nykyisten tilastotietojen perusteella tämä väittämä ei toimi. Itseasiassa puhtaasti koulutustasoa
tarkastelemalla tulisi naisten keskimääräiset ansiot olla miehiä korkeammat.
Blau & Kahn (2017) ovat havainneet Yhdysvalloissa vastaavan trendin naisten koulutustason ja
työkokemuksen osalta ja toteavatkin, että tavanomaisilla inhimillisen pääoman tekijöillä ei enää ole
selitysvoimaa palkkaerojen osalta, vaan työmarkkinoiden segregaatio ylläpitää sukupuolten palkkaeroja.
Perusasteen koulutuksen varassa olevan väestön suhteellinen osuus on pienentynyt huomattavasti 70 –
luvulta. Tämä voidaan todeta kuviosta 13, jossa punainen käyrä kertoo, kuinka suuri prosenttiosuus 15vuotiaista miehistä on suorittanut vain perusasteen tutkinnon ja oranssi käyrä vastaavan luvun naisten osalta.
Kuviosta 13 huomataan, että naisten osuus perusasteen tutkinnon varassa olevista on pienentynyt miehiä
enemmän. Kuviossa 14 puolestaan havainnollistetaan vastaavat luvut korkea-asteen suorittaneiden osalta.
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Korkea-asteeseen lasketaan mukaan alin korkea-aste, alempi korkea-aste, ylempi korkea-aste sekä tutkijakoulutus.

Kuvion 14 osalta havaitaan, että naisten osalta korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut
nopeammin miehiin verrattuna ja on tällä hetkellä huomattavasti miehiä paremmalla tasolla.
Kuvio 13: Osuus 15-vuotta täyttäneistä miehistä ja naisista, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. (Tilastokeskus, 2020)

Kuvio 14: Osuus 15-vuotta täyttäneistä miehistä ja naisista, jotka ovat suorittaneet korkea-asteen tutkinnon. (Tilastokeskus, 2020)

2.3 Eriytyneet koulutusvalinnat
Vaikka koulutustason suhteen miesten ja naisten välinen ero on kaventunut ja kääntynyt jopa naisten eduksi,
ovat koulutusvalinnat eriytyneet sukupuolten välillä Suomessa ja erot ovat vahvistuneet useilla aloilla.

Segregoituneet koulutusvalinnat voidaan nähdä yhtenä selittävänä tekijänä työmarkkinoiden
sukupuolittuneisuudelle, joka selittää osan sukupuolten palkkaerosta. Machin & Puhani (2003) osoittivat,
että Iso-Britanniassa ja Saksassa viimeisen koulutututkinnon pääaineen valinta selitti 8–20 prosenttia
miesten ja naisten välisestä kokonaispalkkaerota. Toisaalta myös tulevaisuuden toiveammatit ohjaavat
koulutusvalintoja. Vaikutussuhteet eriytyneiden koulutus- ja työmarkkinavalintojen välillä vaikuttavat
todennäköisesti molempiin suuntiin, mikä tekee vaikutussuhteiden tarkastelusta hankalaa.
Viimeaikaisten empiiristen tutkimusten mukaan koulussa vallitseva sukupuolijakauma vaikuttaa miesten ja
naisten myöhempiin koulutus- ja työmarkkinavalintoihin. Brenøe & Zölitz (2019) osoittavat naisten
valikoituvan yliopistoissa harvemmin niin kutsutuille STEM-aloille 8ja useammin terveysaloille, mitä enemmän
lukioajan vertaisryhmässä 9 on naisia. Lisäksi Brenøe & Zölitz (2019) seuraavat kohderyhmän urakehitystä
pidemmällä aikavälillä huomaten, että erot koulutusvalinnoissa johtavan eroihin myös miesten ja naisten
urapoluilla. Vastaavasti Zölitz & Feld (2020) havaitsevat yliopiston alkuvaiheen opetusryhmien
sukupuolijakauman vaikuttavan opiskelijoiden pääainevalintoihin siten, että naisvaltaisemmista
opetusryhmistä naisopiskelijan todennäköisyys valita naisvaltainen pääaine kasvaa, kun taas
miesopiskelijoiden todennäköisyys valita naisvaltainen pääaine pienenee. Yliopiston alkuvaiheen
opiskeluryhmien sukupuolijakaumalla oli myös vaikutuksia naisten palkkatasoon myöhemmässä
työelämässä, mutta vastaavaa vaikutusta ei havaittu miesten osalta (Zölitz & Feld 2020).
Hieman eriäviä tuloksia löydetään Anelli & Peri (2019) tutkimuksessa, jossa havaittiin yliopistoon
valmentavan lukion vertaisryhmän sukupuolittuneisuuden vaikuttavan ainoastaan miesten myöhempiin
koulutusvalintoihin. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin erojen tasoittuvan myöhemmin miesten heikompien
opintosuoritusten ja pääainevaihtojen seurauksena. Tutkimuksessa ei havaittu näillä valinnoilla olevan pitkän
aikavälin vaikutusta palkkaeroihin työmarkkinoilla. Tärkeä huomio Anelli & Peri (2019) tutkimuksessa on, että
lyhyen aikavälin vaikutukset saattavat muuttua pidemmällä aikavälillä. Vertaisvaikutusten lopullista
vaikutusta palkkaeroihin on siis järkevä tutkia aineistoilla, joka mahdollista yksilöiden seuraamisen myös
pitkälle työelämään.
Schneeweis & Zweinmüller (2012) puolestaan havaitsevat, että Itävallassa peruskoulussa opiskelevat tytöt
valitsevat useammin miesvaltaisen alan ammattikoulussa, jos heidän vertaisryhmässään on enemmän
tyttöjä. Hieman vastaavia tuloksia havaitsevat Schøne, Simson & Strøm (2019) Norjalaisella aineistolla, jonka
mukaan naisvaltaisempi vertaisryhmä ala-asteella nostaa poikien sekä tyttöjen todennäköisyyttä valita
STEM-aloihin liittyviä kursseja yläasteella ja vähentää tyttöjen todennäköisyyttä valita kielikursseja. Lisäksi
tulokset osoittivat, että pojat suuntautuvat useammin ammatilliseen koulutukseen ja harvemmin
akateemiseen koulutukseen vertaisryhmän naisvaltaisuuden kasvaessa.
Myös lasten kasvatuksella saattaa olla vaikutus koulutus -ja työmarkkinoilla vallitsevaan segregaatioon, sillä
Brenøe & Zölitz (2019) havaitsevat naispuolisten lukiolaisten, joiden äideillä oli tutkinto teknilliseltä alalta,
olevan huomattavasti vähemmän alttiita vertaisryhmän sukupuolikoostumukselle. Teknillisen tutkinnon
käyneen äidin vaikutus lukioikäisten tyttöjen vertaisryhmävaikutuksiin on äärimmäisen kiinnostava havainto
sillä se antaa viitteitä myös kasvatuksen vaikutuksista segregoitumiseen.
Segregaatio työmarkkinoilla selittää osan miesten ja naisten välisistä palkkaeroista (esim. Altonji, Blom &
Meghir, 2012) ja vertaisvaikutusten rooli on pystytty osoittamaan useissa empiirisissä tutkimuksissa, jotka
viittaavat, että segregaation purkuun tulisi pureutua mahdollisuuksien mukaan jo varhaisessa vaiheessa ja
kiinnittää ilmiöön huomiota useammalla yhteiskunnan tasolla.
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STEM on lyhenne englanninkielen sanoista Science, Technology, Engineering, Mathematics. Nämä alat ovat teknistieteellisiä aloja, joissa palkat
ovat keskimäärin korkeita.
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Vertaisryhmällä tarkoitetaan ihmisryhmää, joka on keskenään samassa elämäntilanteessa, kuten esimerkiksi saman koulun tai luokan oppilaat.

Segregoituneet koulutusvalinnat asettavat miehet ja naiset eri poluille mahdollisesti jo ennen työelämään
siirtymistä, mikä osaltaan vahvistaa segregaatiota työmarkkinoilla ja kasvattaa sukupuolten välistä
palkkaeroa. Empiirisen tutkimustiedon valossa sosiaalinen ympäristö saattaa muokata yksilöiden
preferenssejä opintojen ja ammattivalintojen suhteen. Taustalla toimivasta mekanismista ei kuitenkaan
voida olla täysin varmoja ja tutkimustulokset antavat viitteitä hieman erisuuntaisia vaikutuksista.
Empiiristen tutkimusten tarkastelun kohteena on usein erilaiset kohdejoukot, mikä saattaa vaikuttaa
havaittuihin tuloksiin. Vaikutukset voivat olla erilaisia yläasteen ja yliopiston alkuvaiheen opiskelijoiden
välillä. Tutkimuksissa on kuitenkin laajalti havaittu kouluissa vallitsevan naisvaltaisuuden vaikuttavan
positiivisesti miehiin sekä naisiin usealla mittarilla (Schøne et al. 2019). Vertaisryhmän vaikutuksen suunta on
loppujen lopuksi empiirinen kysymys, jota kannattaisi pohtia etsittäessä politiikkatoimenpiteitä palkkaerojen
pienentämiseksi tulevaisuudessa.
Kuvioissa 12 ja 13 havainnollistetaan koulutusvalintojen eriytyneisyyttä Suomessa tutkintojen määrien avulla
sukupuolittain 15 vuotta täyttäneen väestön osalta. Kuviossa 12 havainnollistetaan Terveyden- ja
hyvinvointialojen tutkinnon suorittaneiden määriä sukupuolittain vuodesta 1970 eteenpäin. Absoluuttisesti
tarkasteltuna miesten ja naisten erot tutkinnon suorittaneiden osalta ovat kasvaneet huomattavasti, eikä
tahti näytä hidastuvan.

Kuvio 8: Yli 15-vuotiaan väestön terveys- ja hyvinvointialojen tutkinnon suorittaneiden määrä vuosien 1971–2018 välillä
sukupuolittain (Tilastokeskus, 2019)

Kuviossa 13 puolestaan havainnollistetaan tekniikan alan tutkinnon suorittaneiden määriä sukupuolen
mukaan 15 vuotta täyttäneen väestön osalta. Tekniikan ala on selkeästi miesvaltainen, eivätkä erot ole
kaventuneet vuosien saatossa.

Kuvio 9: Tekniikan alan tutkinnon suorittaneiden määrä vuosien 1970–2018 välillä sukupuolittain (Tilastokeskus, 2019)

2.4 Naisen työn arvostus
Suomessa miehet ja naiset ovat usein eri ammateissa, jotka ovat kuitenkin koulutustaso- ja muilta
osaamisvaatimuksiltaan hyvin samankaltaisia tai samanarvoisia. Sukupuolten välisistä palkkaeroista
merkittävä osa näyttäisi kuitenkin johtuvat nimenomaan naisten ja miesten valikoitumisesta eri
ammatteihin. Ammatillisen segregaation vuoksi on tärkeä tarkastella nais- ja miesvaltaisten ammattien
arvostuksia ja vastaako palkkataso työtehtävien vaativuutta naisvaltaisten ammattien osalta.
Tilastollisissa analyyseissä merkittävä määrä sukupuolten välisistä palkkaeroista selittyy ammatillisen
segregaatiolla ja muilla valintoihin perustuvilla tekijöillä. On kuitenkin mahdollista, että naisvaltaisia tehtäviä
ja aloja aliarvioidaan systemaattisesti, mikä on johtanut raakapalkkojen pysyviin eroihin ammattien välisten
palkkaerojen kautta. Jos eri alojen tai ammattien välille on muodostunut niin kutsuttua institutionaalista
epätasa-arvoa, sen havaitseminen kvantitatiivisilla menetelmillä on hankalaa ja itseasiassa tavanomaisilla
hajotelmalaskelmilla sitä ei suoraan kyetä havaitsemaan.
Koskinen Sandberg (2016) arvioi väitöskirjassaan, että naisten tekemän työn aliarviointi selittää osittain
palkkaeroja sukupuolten välillä ja lisäksi työn aliarvostusta havaitaan todennäköisemmin aloilla, joissa
naisten määrä on suuri. Koskinen Sandberg (2016) mukaan syyt sukupuolten palkkaeroille piilevät
taloustieteellisen lähestymistavan mukaan Suomen työmarkkinoiden segregaatiossa, josta
politiikkasuosituksena loogisesti seuraa, että naisia tulisi saada töihin hyvin palkatuille miesvaltaisille aloille.
Sosiologisen lähestymistavan mukaan palkkaerot johtuvat siitä, että naiset nähdään ”hoivaajina” ja miehet
”leivän tuojina”, mikä puolestaan johtaa palkkaerojen kasvuun esimerkiksi naisten pitäessä työmarkkinoilta
pidempiä katkoja miehiin verrattuna hoitaakseen perheen lapsia. Lisäksi hoivaajan rooliin saattaa kuulua
enemmän vastuuta kotitöistä, mikä vähentää palkkatyöhön käytettävissä olevaa aikaa. Edellä mainitusta
tarkastelutavasta politiikkasuositukseksi seuraa tavanomaisten sukupuoliroolien murtaminen esimerkiksi
ohjaamalla miehet käyttämään enemmän perhevapaita ja tätä kautta kaventamaan eroja sukupuolirooleissa.

Institutionaalisen lähestymistavan puitteissa tarkastellaan keskeisiä palkkoihin vaikuttavia instituutioita,
kuten työmarkkinajärjestöjä. Useiden tutkimusten mukaan keskitetyt työehtosopimusneuvottelut ovat
kaventaneet sukupuolten välisiä palkkaeroja, mutta joissain tapauksissa kyseiset sopimukset saattavat jopa
ylläpitää sukupuolittuneita järjestelmiä palkkauksessa esimerkiksi sementoimalla ammattien välisiä
palkkaeroja työehtosopimuksiin. Lopuksi organisatorisessa lähestymistavassa sukupuolten palkkaeroja
tarkastellaan esimerkiksi epäoikeudenmukaisten palkkausjärjestelmien ja naisten uralla etenemisen esteiden
kautta, mistä politiikkasuosituksena seuraa sukupuolten välisen tasa-arvon suunnittelu ja palkkaerojen
seurantaan organisaatiotasolla. (Koskinen Sandberg, 2016.)
Austen, Jefferson & Preston (2013) arvioivat kahden taloustieteellisen tavan eroja tarkastella sukupuolten
välisiä palkkaeroja. Tutkijoiden mukaan uusklassinen tarkastelutapa, joka toteutetaan hajotelmalaskelmien 10
avulla aliarvio sukupuolten välisiä palkkaeroja, sillä se jättää huomioimatta institutionaalisia rakenteita ja
historiallisia tapahtumia, jotka saattavat vaikuttaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja tätä kautta
palkkoihin. Austen et al. (2013) huomauttavat myös, että hajotelmalaskelmissa mallinnetaan vain yksilötason
sukupuolisyrjintää, joka havaitaan vain, jos samoissa ammateissa toimiville yhtä kokeneille ja muilta
taustamuuttujilta identtisille naisille sekä miehille maksetaan erisuuruista palkkaa. Tavanomaiset
hajotelmalaskelmat eivät kuitenkaan kykene huomioimaan mahdollista naisvaltaisten alojen aliarvostusta.
Empiirisessä taloustieteessä käytettyjen tilastollisten menetelmien saaman kritiikin perusteella saattaa tulla
kuva, että palkkaerojen tarkastelu olisi taloustieteessä yksipuolista. Tämän selvityksen pohjalta näyttäisi
kuitenkin siltä, että sukupuolten palkkaeroihin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu laajasti niin segregaation, kuin
hoivavastuun ja yleisen palkanmuodostuksen näkökulmista tavanomaisten hajotelmalaskelmien lisäksi. On
kuitenkin ilmeistä, että palkkaerojen kaventamiseen tarvitaan toimenpiteitä, jotka ottavat huomioon laajasti
palkkaerojen taustalla vaikuttavia tekijöitä usean tieteenalan näkökulmasta.
Koskinen Sandberg, Törnroos & Kohvakka (2018) pohtivat työehtosopimusten ja lainsäädännön kirjausten
roolia palkkaerojen hyväksyjänä sekä naisten työn institutionaalisena aliarvostajana. Yhtenä käytännön
esimerkkinä Koskinen Sandberg et al. (2018) nostavat lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun
lain muuttamiseksi (1329/2014), jonka yhtenä tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa
työelämässä. Alkuvaiheen lakitekstikirjausten perusteella tarkoitus oli ohjata työnantajia tekemään työn
vaativuuksien ja palkkatasojen vertailua ammattiryhmien ja työehtosopimusten välillä. Kolmikantaisten
neuvottelujen vuoksi kirjaukset kuitenkin muutettiin siten, että vertailua tehdään vain ammattiryhmän ja
palkkaluokan sisällä. Jos palkkaerojen taustalla olisi ammattien välinen epätasa-arvo palkkauksessa, ei
uudistuksella todennäköisesti saatu aikaan isoja muutoksia.
Koskinen Sandberg et al. (2018) tarkastelevat institutionaalista naisen työn aliarvostusta paikallishallinnon 11
tasolla. Kuntasektorin työehtosopimuksissa palkat määräytyvät yli 300 eri hinnoittelutunnuksen perusteella.
Vaativuuden arviointia palkkauksen perusteena suoritetaan hinnoittelutunnusten sisällä, muttei niiden
välillä, mistä johtuen palkat saattavat Koskinen Sandberg et al. (2018) mukaan heijastella institutionaalisia ja
kulttuurisia arvomaailmoja eivätkä välttämättä työn todellista vaativuutta tai henkilökohtaista suoriutumista.
Näiden instituutionalisten rakenteiden seurauksena ongelmaksi muodostuu, ettei saman arvoisia työtehtäviä
välttämättä vertailla keskenään. Koskinen Sandberg et al. (2018) perustelevat institutionaalisen syrjinnän
olemassaoloa tilastollisella analyysillä, jossa palkkaerot hajotetaan selittäviin tekijöihin. Yksi tilastollisen
mallin selittävistä tekijöistä on työehtosopimusta kuvaava muuttuja, joka selittää mallissa osan sukupuolten
välisestä palkkaerosta.

Esim. Blinder – Oaxaca -menetelmän avulla, jossa käytännössä pyritään vertailemaan mahdollisimman samanlaisia havaintoja keskenään ja
purkamaan havaittu palkkaero selittyvään ja selittymättömään osaan.
11 Paikallishallinnolla tarkoitetaan usein kuntasektoria.
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Työehtosopimusta kuvaava muuttuja ei kuitenkaan välttämättä kuvaa institutionaalista syrjintää, vaan
mahdollisesti myös ammatillisen segregaation vaikutusta. Useissa hajotelmalaskelmissa esimerkiksi
ammattinimikkeen kontrollointia pidetään viitteenä ammatillisen segregaation vaikutuksesta, joka vois
perustua osittain valintoihin tai yhteiskunnan sukupuolirooleihin. Tällöin tosin hajotelmalaskelmissa tehdään
oletus siitä, että ammattien välillä ei ole institutionaalista epätasa-arvoa.
Palkanmuodostuksen osalta työmarkkinoilla ei välttämättä ajatella työtehtävien arvoa yhteiskunnallisessa
mielessä. Esimerkiksi työn kysynnän ja tarjonnan teorian mukaan työnantajat kysyvät työtä ja työntekijät
tarjoavat sitä markkinoille palkkaa vastaan. Työmarkkinoilla vallitsevan kysynnän ja tarjonnan
yhteensovittaminen määrittää tällaisessa esimerkissä työlle hinnan eli palkkatason pitkällä aikavälillä.
Kyseistä teoriaa tulee kuitenkin pitää viitteellisenä, sillä palkanmuodostus on todellisuudessa
monimutkaisempi prosessi. Teoria antaa kuitenkin viitekehyksen sille, miksi palkkataso tietyissä
työtehtävissä saattaa poiketa vastaavan vaativuustason työtehtävistä.
Suomessa palkkojen vähimmäistasoja linjataan pääosin työehtosopimuksissa. Lopulliseen ansiotasoon
vaikuttaa kuitenkin työtehtävän vaativuuden arviointi ja paikallinen sopiminen, joista muodostuvat
palkkaliukumat 12. Palkkaliukumat nostavat palkansaajien kokonaisansioiden kehitystä huomattavasti, mutta
ne saattavat jakautua epätasaisesti alojen ja yritysten välillä. Esimerkiksi vuoden 2005 ja 2018 välillä ansiot
kehittyivät sopimuskorotusten osalta kohtuullisen tasaisesti eri alojen välillä, mutta palkkaliukumien vuoksi
esimerkiksi maa- ja metsätalousalan tuntipalkkaisten ansiokehitysten ero rahoitusalaan oli noin 15
prosenttiyksikköä (Nummela, 2019). Palkkaliukumat saattavat kuitenkin osittain johtua henkilöstörakenteen
muutoksista, minkä vuoksi yksilötason palkkaliukuman vaikutus voi jäädä pimentoon.
Euroopan komissio ja kansainvälinen työjärjestö (ILO) ovat suosittaneet työn arviointiin perustuvaa
palkanmääritystä keinona tuottaa oikeudenmukaisia palkkaratkaisuja ja palkita hyvin suoriutuneita
työntekijöitä. Työn arviointiin perustuvaa palkkausta ei ole sellaisenaan luotu parantamaan palkkatasa-arvoa,
mutta työn arviointiin perustuvaa palkkausjärjestelmää pidetään yleisesti hyvänä välineenä palkkatasa-arvon
saavuttamiseksi. Arviointiinkin perustuvan järjestelmän lopputulos saattaa kuitenkin sisältää epätasa-arvoon
johtavia rakenteellisia ongelmia, jos arviointisysteemi rakennetaan siten, että se aliarvioi naisten työpanosta.
(Sandberg Koskinen, 2016.)
Suomessa sukupuolten välisen tasa-arvon eteen on tehty töitä pitkään muun muassa lainsäädännön
puitteissa. Palkkatasa-arvon edistäminen lainsäädännön avulla vaatii useimmiten työtä kolmikantaisten 13
työryhmien avulla. Päätöksenteko saattaa kuitenkin olla hankalaa kolmikannassa neuvottelevien osapuolten
eturistiriitojen vuoksi, mikä puolestaan johtaa päätösten osittaiseen kuoppaamiseen. Koskinen Sandberg
(2016) toteaa, että kolmikannassa neuvoteltujen kompromissien vuoksi osa alun perin uudistukseen
tarkoitetuista elementeistä joudutaan jättämään pois, jotta laki saadaan asetettua. Tämän seurauksena
lopullinen ratkaisu ei välttämättä saa aikaan kaikkia toivottuja vaikutuksia.
Miesten ja naisten väliset erot valinnoissa saattavat johtaa ammattivalintojen lisäksi muihin merkittäviin
eroihin työmarkkinoilla. Bizopoulou (2019) analysoi miesten ja naisten välisiä eroja erilaisten työtehtävien
suorittamiseen käytetystä ajasta 13 Euroopan maassa. Tutkimuksen perusteella miehet ja naiset raportoivat
suorittavansa samoissa ammateissa hieman erilaisia tehtäviä sekä naisten suorittavan oleellisesti vähemmän
ammattiin suoraan liittyviä tehtäviä työpaikalla. Tämä ero suoritettujen työtehtävien määrässä saattaa
heijastua ansiokehitykseen kasvattaen sukupuolten välisiä palkkaeroja. Aikaisemman kirjallisuuden
perustella Bizopoulou (2019) huomauttaa myös, että naiset käyttävät miehiä enemmän aikaa sellaisiin
tehtäviin työpaikalla, jotka edistävät työpaikan sosiaalista ympäristöä ja auttavat esimerkiksi uusien
12
Palkkaliukumalla tarkoitetaan tilanneetta, jossa ansiot nousevat enemmän, mitä yleisissä palkankorotuksissa on määritelty. Jos ansiokehityksen
havaitaan olevan 2 prosenttia ja yleiskorotukset on sovittu 1 prosentin suuruisiksi, voidaan todeta palkkaliukuman olevan 1 prosentin suuruinen.
13
Kolmikantaisuudella tarkoitetaan yhteistyötä hallituksen, palkansaajajärjestöjen sekä työnantajajärjestöjen välillä.

työntekijöiden integroitumista työympäristöön. Epäitsekäs käytös työpaikalla saattaa heijastua parempaan
työilmapiiriin, muttei välttämättä näy suoraan työntekijän tuottavuutena, joka voisi työnantajan
näkökulmasta olla parempi peruste ansioiden nostamiselle.
Vartiainen (2001) tutki sukupuolten välistä palkkaeroa Suomessa ekonometristen menetelmien avulla ja
havaitsi, että noin 20 prosentin palkkaero kokoaikaisesti työskentelevien miesten ja naisten osalta pienenee
suurin piirtein puoleen, kun otetaan huomioon yksilöiden valikoituminen toimialoihin ja ammattiryhmiin
työmarkkinoilla. Tutkimuksen perusteella miesten ja naisten ammatillinen segregaatio selittää yksistään
valtaosan palkkaeroista, sillä taustamuuttujien perusteella naisten ja miesten välillä ei ole juurikaan eroa
esimerkiksi iässä tai koulutustasoissa. Lisäksi Vartiainen (2001) havaintojen mukaan selittymätön palkkaero
vaihtelee suuresti sektoreiden välillä sekä tulojakauman eri kohdissa.
Vartiainen (2001) toteaa saman, minkä Blau & Kahn (2017); havaitsemattomat muuttujat 14 voivat erota
miesten ja naisten välillä, mikä saattaisi pienentää selittymätöntä palkkaeroa. Havaitsemattomien
muuttujien vuoksi tilastolliset analyysit saattavat olla jossain määrin puutteellisia arvioimaan sukupuolten
välisiä palkkaeroja.
Blau & Kahn (2017) huomauttavat kuitenkin myös, että selittyvä osa palkkaeroista saattaa pitää sisällänsä
syrjiviä rakenteita, joiden seurauksena esimerkiksi naisvaltaisissa ammateissa maksetaan vähemmän palkkaa
yhteiskunnan arvojen vuoksi. Blau & Kahn (2017) toteama esimerkki resonoi hyvin näkemyksen kanssa, jossa
pohditaan ammatillisen segregaation todellisia vaikutuksia palkkaeroihin. Yhtäältä segregaation vaikutus voi
olla kokonaisuutena palkkaeroja selittävä tekijä. Toisaalta naisvaltaisen työn systemaattinen aliarviointi
piiloutuu ammatillisen segregaation taakse tilastollisessa analyysissä.

2.5 Perhepolitiikka palkkaeroja kaventavana toimenpiteenä
Kleven, Landais & Søgaard (2019a.) esittävät yhdeksi sukupuolten välisten palkkaerojen selittäväksi tekijäksi
lapsen saannin negatiivisen vaikutuksen naisten ansioihin eli niin kutsutun lapsisakon. Ennen lapsen
syntymää miesten ja naisten palkat kehittyvät lähes identtisesti, mutta lapsen syntymän jälkeen naisten
palkkataso heikkenee merkittävästi eivätkä erot kuroudu umpeen pitkälläkään aikavälillä. Lapsisakon
arvioidaan Tanskassa aiheuttavan peräti 20 prosentin eron miesten ja naisten ansioihin vuosien 1980–2013
aikana. Lapsisakon suuruuteen vaikuttavat suurin piirtein yhtä paljon tehtyjen työtuntien väheneminen,
osallistuminen työmarkkinoille sekä itse palkkatason pieneneminen. (Kleven et al., 2019a.)
Kleven et al. (2019a) mukaan lasten saanti näyttäisi myös vaikuttavan naisten sijoittumiseen työmarkkinoilla;
äidiksi tulemisen jälkeen naiset hakeutuvat perheystävällisimpiin tehtäviin tai yrityksiin 15, joissa rahallinen
korvaus on edellistä työtehtävää matalampi. Lisäksi lapsen syntymän jälkeen naisten todennäköisyys ylentyä
johtotehtäviin madaltuu. Pidemmän aikavälin tarkastelun perusteella lapsisakon vaikutus palkkaeroihin
näyttäisi tuplaantuneen Tanskassa, jota voidaan perustella kahdella eri vaikutusmekanismilla. Ensinnäkin
lasten saannin tuloeroja kasvattava vaikutus on hiukan noussut ja kokonaiserot sukupuolten välisissä
palkoissa ovat pienentyneet 46 prosentista 24 prosenttiin. (Kleven et al., 2019a.)
Jos naiset käyttävät suurimman osan perhevapaista Suomessa ja hoitavat lapsia kotona miehiä keskimäärin
enemmän on selvää, että naisten eteneminen uralla hidastuu suhteessa miehiin ja näin ollen palkkaerot
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Esimerkiksi muuttujat, joita emme vielä pysty mittaamaan

Perheystävällisiä työpaikkoja Tanskassa arvioidaan olevan julkisen sektorin työnantajia tai yrityksiä, joiden johtoportaassa työskentelee nuorten
lasten äitejä (Kleven et al., 2018).

kasvavat. Lisäksi, jos tietyillä toimialoilla sekä työpaikoilla käytännössä suhtaudutaan vanhemmuuteen
kielteisesti, nainen ajautuu tahtomattaan matalamman palkkatason uralle.
Työn ja vanhemmuuden yhteensovittaminen kannustimien ja ohjauksen avulla on tärkeää. Kleven et al.
(2018) lähestymistapa sukupuolten välisiin palkkaeroihin poikkeaa useista hajotelmalaskelmista siten, että
he eivät pyri vakioimaan kaikkia havaittuja muuttujia liittyen esimerkiksi työn vaativuuteen ja tuottavuuteen,
joita yleisesti pidetään eri työtehtävien arvon mittareina. Toisin sanoen ei selvitetä missä määrin samasta
työstä maksetaan naiselle pienempää palkkaa, vaan todetaan naisten saavan pienempää palkkaa lasten
hoitamiseen liittyvän vastuunjaon epätasaisuuden mukaan. Menetelmää voidaan tukea ajatuksella siitä, että
monet työtehtävät saattavat olla käytännössä poissuljettuja äidiksi tulevien naisten mahdollisuuksista. Tästä
johtuen voidaan todeta lapsisakon olevan mahdollisesti havaittua suurempi, koska naiset saattavat tehdä
valintoja liittyen työmarkkinoihin myös ennen lasten saantia esimerkiksi siirtymällä tehtäviin, joissa työn ja
perheen yhteensovittaminen olisi helpompaa.
Kleven, Landais, Posch, Steinhauer & Zweinmüller (2019b) tutkivat lapsisakkojen suuruutta Ruotsissa,
Saksassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa sekä Iso-Britanniassa käyttäen Kleven et al (2019a) esittelemää
menetelmää. Jokaisessa maassa havaitaan saman suuntaisia tuloksia naisten tuloissa lapsen syntymän
jälkeen, mutta kooltansa vaikutukset eroavat maiden välillä. Ruotsissa ja Tanskassa lapsisakon suuruuden
arvioidaan olevan 21–26 prosenttia, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa lapsisakko on arviolta 31–44
prosenttia, kun se Saksassa ja Itävallassa on peräti 51–61 prosenttia. Pehkonen & Sieppi (2019) puolestaan
havaitsivat lapsisakon olevan Suomessa noin 25 prosenttia pitkällä aikavälillä, mikä vastaa suuruudeltaan
muissa Pohjoismaissa havaittuja tuloksia.
Lasten vaikutus palkkaeroihin näyttäisi vaihtelevan maittain huomattavasti, jota on pyritty selittämään muun
muassa valtioiden eriävillä perhepoliittisilla toimenpiteillä 16, mutta todellinen syy eroihin saattaa piillä
kulttuurieroissa ja kunkin maan sukupuolinormeissa. Kleven et al. (2019b) mukaan lapsisakko on suurempi
maissa, joissa naisten katsotaan olevan vastuussa lapsista. Korrelaatio lapsisakon ja sukupuolinormien välillä
on huomattava viitaten siihen, että sukupuolinormit saattavat vaikuttaa sukupuolten välisiin palkkaeroihin.
Tutkimuskirjallisuuden mukaan siis naisten ja miesten väliseen palkkaeroon vaikuttaa oleellisesti lasten
saanti, mutta maakohtaiset erot ovat suuria. Tästä herää kysymys, mikä on perhepolitiikan vaikutus ja
voidaanko niillä kaventaa sukupuolten palkkaeroja. Olivetti & Petrongolo (2017) kirjallisuuskatsauksessa
käydään läpi perhepoliittisia päätöksiä ja vaikutuksia korkean tulotason maissa ja todetaan vaikutuksien
olevan usein hankalasti todettavissa, sillä yksittäisen toimenpiteen todellinen vaikutus riippuu myös muusta
lainsäädännöstä sekä asenteista miesten ja naisten hoivavastuita kohtaan.
Esimerkiksi useat maat toisen maailmansodan jälkeen lisäsivät äitiysvapaiden pituuksia ilman työpaikan
suojaa, mikä voidaan nähdä perinteisiä sukupuolirooleja vahvistavina. Lisäksi maissa, joissa asenteet kohti
sukupuolinormeja ovat konservatiivisempiä, investoidaan vähemmän toimiin, joilla parannettaisiin naisten
asemaa työmarkkinoilla. (Olivetti & Petrongolo, 2017.)
Useiden perhepoliittisten päätösten tarkoituksena on parantaa naisten mahdollisuuksia osallistua
työmarkkinoille. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tuettu päivähoito ja äitiysvapaat, joiden avulla äiti voi
palata raskautta edeltävään työpaikkaansa. Investoinnit päivähoitomahdollisuuksiin ovat tutkitusti
parantaneet äitien työmarkkina-asemia maissa, joissa päivähoitomahdollisuudet ovat olleet lähtötasolla
heikkoja. Lieviä positiivisia vaikutuksia päivähoitomahdollisuuksien lisäämisestä on löydetty myös maissa,
jossa lähtötasoa on jo ennestään hyvä, kuten Norjassa ja Ranskassa. (Olivetti & Petrongolo 2017.)
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Kotihoidon tuki, lapsilisät, perhevapaat yms.

Ruhm (1998) tutkii vanhempainvapaan vaikutuksia naisten palkkoihin ja työllisyyteen yhdeksässä EU maassa
vuosina 1969–1993 ja tuloksien mukaan lyhyet – alle kolmen kuukauden pituiset – korvatut äitiysvapaajaksot
paransivat naisten työllisyyttä vaikuttamatta juurikaan palkkatasoon. Toisaalta pidemmät – yli kuuden
kuukauden – hoitojaksot eivät juurikaan parantaneet naisten työllisyyttä verrattuna lyhyempiin
hoitojaksoihin, mutta palkkatasoihin vaikutukset olivat jopa negatiivisia. Saman suuntaisia tuloksia löytyy
Olivetti & Petrongolo (2017) mukaan muista tutkimuksista, jossa lyhyet äitiysvapaat vaikuttavat keskimäärin
myönteisesti naisten työmarkkina-asemaan, mutta pitkät vapaat kielteisesti. Kokonaisuudessaan
tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että työn ja perheen yhteensovittamista helpottavat uudistukset
vaikuttavat parhaiten sukupuolten palkkaeroihin. (Ruhm, 1998; Olivetti & Petrongolo, 2017.)
Suomen työmarkkinoilla naisten osallistumisastetta ja palkkakehitystä on tuettu lisäämällä
päivähoitomahdollisuuksia, kehittämällä vanhempainvapaita ja asettamalla hoitomaksut tulosidonnaiseksi.
Järjestelmässämme saattaa kuitenkin olla piirteitä, jotka heikentävät naisten edellytyksiä osallistua
työmarkkinoille. Pitkät poissaolot työmarkkinoilta lasten hoitamisen vuoksi todennäköisesti kasvattavat
sukupuolten välisiä palkkaeroja. Lisäksi naisten työn kysyntä saattaa heikentyä, heidän ollessa lähellä
todennäköistä raskausikää, jos yritykset näkevät naisen palkkaamisen riskinä. Tällaisessa tilanteessa naisten
palkka ei pienene miehiin verrattuna, mutta uramahdollisuudet eriytyvät johtaen esimerkiksi ammatillisen
segregaation vahvistumiseen tai lasikattoilmiöön, jossa naisten uralla eteneminen heikentyy miehiin
verrattuna.
Suomessa esimerkiksi kotihoidon tuella vanhemman on mahdollista hoitaa lasta kotona yhteensä kolme
vuotta lapsen syntymästä, mikä tarkoittaa varsin pitkää poissaoloa työuralta, mikä todennäköisesti myös
heijastuu palkkakehitykseen ja elinkaarituloihin. Kuviosta 20 nähdään, kuinka kotihoidon tuen saajien määrät
jakautuvat miesten ja naisten välillä vuodesta 2007 vuoteen 2019 Kelan tilastojen mukaan. Naiset ovat
kotihoidon tuella huomattavasti useammin verrattuna miehiin ja keskimäärin hoitojaksot ovat naisilla
pidempiä. Vuoden 2019 lopussa kotihoidon tuen saajista noin 95 prosenttia oli naisia. (Kela, 2020.)
Kuvio 10: Kotihoidon tuen saajien määrä Suomessa (Kelasto, 2020).

Kotihoidon tuen lisäksi äidit käyttävät isiä useammin vanhempainpäivärahaa, ja vanhempainrahajakson
pituus on äidillä huomattavasti pidempi. Kuviossa 11 havainnollistetaan päättyneiden
vanhempainpäivärahajaksojen määriä sukupuolittain. Kuviosta nähdään, että naiset käyttävät miehiä
huomattavasti enemmän vanhempainvapaita, mikä osaltansa viestii siitä, että lastenhoitovastuu on
useammin äideillä.

Kuvio 11: Päättyneet vanhempainrahakaudet Suomessa vuosina 2008–2018 (Kela, 2020).

Edellisten tilastotietojen lisäksi niistä henkilöistä, jotka käyttävät vanhempainvapaita, miehet käyttävät niitä
huomattavasti naisia vähemmän, kun mittarina käytetään vanhempainrahajaksojen pituutta päivinä.
Kuvioon 12 on havainnollistettu käytettyjen vanhempainrahajaksojen pituudet sukupuolittain vuosien 2008
ja 2018 aikana.
Kuvio 12: Vanhempainrahajaksojen pituus päivinä miehillä ja naisilla vuosien 2008–2018 välillä (Kela, 2020)

Lasten hoitoon liittyvä vastuunjako miesten ja naisten välillä perustuu todennäköisesti ainakin osittain
sukupuolinormeihin. Poliittisilla päätöksillä voidaan mahdollisesti muovata lasten hoitoon liittyviä asenteita
pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi Dahl, Løken & Mogstad (2014) arvioivat, että Norjassa toteutetulla
perhevapaauudistuksella 17 oli merkittäviä vaikutuksia perhevapaiden käyttöön. Uudistuksen seurauksena
Ennen vuotta 1993 Norjassa vanhemmat pystyivät jakamaan perhevapaat itse omien halujen mukaan, mutta lakimuutoksen jälkeen isille lisättiin
yksi kuukausi perhevapaita, jonka he saivat käyttää, mutta tätä kuukautta ei voinut enää siirtää äidille.
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miesten perhevapaiden käytön havaittiin yleistyneen siten, että miehet käyttivät perhevapaita
todennäköisemmin myös vanhempien yhteisestä perhevapaakiintiöstä. Lisäksi perhevapaita käyttäneiden
miesten lähipiirissä, kuten suvussa ja työpaikalla havaittiin, että jos osa miehistä käytti perhevapaita, tästä
otettiin mallia, jonka seurauksena perhevapaiden käyttö yleistyi muillakin miehillä.
Hoivavastuun epätasainen jakautuminen on saattanut johtaa palkkaeroihin myös naisten pienempien
työtuntien määrien vuoksi. Suomen työmarkkinoilla havaitaan miesten tekevän enemmän työtunteja, mikä
saattaa osittain heijastella eroja muun muassa lasten hoitoon liittyvissä vastuissa. Goldin (2014) mukaan
joissain ammateissa työtuntien ja ansioiden välillä vallitsee epälineaarinen yhteys, tarkoittaen esimerkiksi,
että 20 ja 30 työtunnin välillä tuntipalkoissa ei havaita isoa eroa, mutta 40 ja 50 viikkotyötunnin välillä ero on
huomattavasti suurempi. Työtuntien ja ansiotason voimakas epälineaarisuus saattaa muuttaa pienetkin erot
tehdyissä työtunneissa merkittäviksi palkkaeroiksi miesten ja naisten välillä.
Averkamp, Bredemeier & Juessen (2020) huomauttavat puolestaan, että pariskunnat saattavat priorisoivan
osapuolen työuraa, jolla on suurempi todennäköisyys ansaita enemmän. Palkanmuodostuksen näkökulmasta
tämä tarkoittaa, että yksilön palkkatasoon vaikuttaa positiivisesti hänen oma potentiaalinen
palkkakehityksensä ja negatiivisesti puolison potentiaalinen palkkakehitys. Puolisoiden välistä urien
priorisointia ei yleensä mallinneta tilastollisissa analyyseissa, jonka seurauksena selittymätön palkkaero
havaitaan suurempana.

2.6 Lasikatto ja tahmea lattia esteenä naisten ja miesten palkkaerojen kuroutumiselle
Vuonna 1991 Yhdysvalloissa perustettiin liittovaltion lasikattokomissio, jonka yhteydessä Yhdysvaltain
työministeriö määritteli lasikaton tarkoittavan asenteisiin tai organisatoriseen puolueellisuuteen perustuvia
keinotekoisia esteitä, joiden seurauksena pätevät yksilöt eivät pääse etenemään organisaatiossaan
johtotason tehtäviin. Vuonna 2005 Yhdysvaltojen naisten osuus työmarkkinoilla oli hieman yli puolet, mutta
johtotason tehtävissä naisia oli vain noin kolmannes. Lisäksi suuryritysten johtotehtävissä naisia oli vain 15,6
prosenttia. (Grout, Park & Sonderbergger, 2009.)
Lasikatoilla tarkoitetaan yleensä naisten uralla etenemisen pysähtymistä tai hidastumista verrattuna miehiin.
Lasikatto saattaa käytännössä ilmentyä, kun valitaan henkilöitä esimiestehtäviin. Lasikattojen vuoksi naiset
saattavat jäädä urallansa jumiin tiettyyn asemaan pidemmäksi aikaa verrattuna miehiin ja tämä luonnollisesti
näkyy palkkakehityksessä.
Akateemisissa tutkimuksissa selittäviä tekijöitä naisten ja miesten työmarkkinatulemille 18 on perusteltu
muun muassa sukupuolisyrjinnällä sekä luontaisilla sukupuolten välisillä eroilla (Grout et al.,2009).
Esimerkiksi Goldin & Rouse (2000) osoittivat, että naisten todennäköisyys tulla palkatuksi sinfoniaorkesteriin
kasvoi, jos käytössä oli rekrytointiprosessi, jossa sukupuoli ei käynyt ilmi. Lisäksi Neumark, Blank, Kyle & Van
Nort (1996) löysivät viitteitä sukupuolisyrjinnästä korkeampaa palkkaa maksavien ravintoloiden
palkkauskäytännöissä; Naisten todennäköisyys päästä haastatteluun korkeatasoiseen ravintolaan oli 40
prosenttiyksikköä matalampi verrattuna miehiin ja todennäköisyys tulla palkatuksi peräti 50
prosenttiyksikköä matalampi. Erityisen kiinnostavaksi Neumark et al. (1996) havainnon tekee se, että eroja
ei havaittu matalampaa palkkaa maksavien ravintoloiden tapauksessa.
Vastaavia kokeilututkimuksia on teetetty myös yliopistomaailmassa. Esimerkiksi Moss-Racusin, Dovidio,
Brescoll & Graham (2012) toimesta siten, että meriiteiltänsä identtisten miesten ja naisten työhakemuksia
lähetettiin eri yliopistoihin arvioitavaksi. Miehet arvioitiin potentiaalisen työnantajan toimesta
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huomattavasti pätevimmiksi ja houkuttelevimmiksi kandidaateiksi työtehtäviin verrattuna naisiin. MossRacusin et al. (2012) tutkimuksessa havaittiin molempien sukupuolten osoittavan puolueellisuutta
mieshakijoita kohtaan.
Browne (1995 & 1998) puolestaan argumentoi palkkaerojen johtuvat osittain miesten voimakkaammasta
pyrkimyksestä oman statuksensa parantamiseen yhteiskunnassa ja heidän olevan valmiimpia ottamaan
riskejä tämän saavuttamiseksi. Kanazawa (2005) näyttää tilastollisen aineiston avulla, että miehet arvostavat
naisia enemmän rahallista palkkiota sekä valta-asemaa, mikä vaikuttaa osaltansa palkkaeroihin ja uralla
etenemiseen.
Grout et al., (2009) tutkivat teoreettisen mallin avulla naisten kohtaamia lasikattoja työelämässä. Kuten
useissa vastaavissa tutkimuksissa, naisilla oletetaan olevan miehiä enemmän ja parempia työmarkkinoiden
ulkopuolisia mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat heidän todennäköisyyteensä pysyä työtehtävissä. Vaikka
naisten ja miesten oletetaan olevan yhtä tuottavia työntekijöitä, johtaa työelämän ulkopuolisten
mahdollisuuksien mallintaminen teoreettisessa viitekehyksessä palkkaeroihin ja naisten uralla etenemisen
esteisiin - lasikattoihin. Työuran ulkopuolisiin mahdollisuuksiin luetaan yleensä esimerkiksi lasten saantiin ja
niiden hoitamiseen liittyviä tekijöitä, jotka tarjoavat etenkin naisille työelämän ulkopuolisia mahdollisuuksia.
Yksilötason tilastoaineistoihin perustuvilla empiirisillä tutkimuksilla lasikattoja havainnoidaan
tarkastelemalla palkkaeroja eri tulojakauman kohdissa, mikä tarkoitta käytännössä kokonaisaineiston
tarkastelemista eri kohdissa riippuen tarkasteltavien henkilöiden tulotasoista. Palkkaerojen tarkastelu eri
tulotasoilla antaa viitteitä lasikaton- tai tahmean lattian ilmiöistä, jos palkkaerojen suuruuden havaitaan
vaihtelevan tulotasoittain.
Christofides, Polycarpou & Vrachimis (2013) mukaan tahmea lattia voidaan määritellä tilanteeksi, jossa
tulojakauman kymmenennen persentiilin kohdalla 19 palkkaerot ovat vähintään 2 prosenttiyksikköä
keskimääräistä palkkaeroa suuremmat. Vastaavasti lasikatto havaitaan, kun yhdeksännenkymmenennen
persentiilin 20 kohdalla palkkaerot ovat 2 prosenttiyksikköä keskimääräistä palkkaeroa suuremmat.
Käytännössä edellä mainitun määritelmän mukaan tarkastellaan, ovatko palkkaerot tulojakaumien
häntäpäissä merkittävästi suuremmat, kuin tulojakaumalla keskimäärin.
Albrecht, Björklund & Vroman (2003) tutkivat lasikattoefektiä ruotsalaisilla useammalla
poikkileikkausaineistoilla vuosien 1968–1998 väliltä. Lisäksi tutkijat vertaavat lasikattoefektiä Ruotsin ja
Yhdysvaltojen välillä 90 – luvulla ja havaitsevat sen olevan voimakkaampi Ruotsissa, mikä saattaa osittain
selittyä Ruotsin segregoituneimmilla työmarkkinoilla. Albrecht et al. (2003) eivät myöskään havaitse
lasikattoilmiötä maahanmuuttajien ja Ruotsissa syntyneiden välillä, mikä viittaa siihen, että lasikattoilmiö on
nimenomaan sukupuoleen kohdistuva ilmiö. Tulosten mukaan selittymätön sukupuolten välinen palkkaero
kasvaa 4 prosentista 8,5 prosenttiin tulotason noustessa, kun laaja joukko taustamuuttujia on kontrolloituna.
Albreicht et al. (2003) tutkivat, miten työmarkkinaominaisuuksista 21 maksetaan miehille ja naisille. Tulosten
perusteella palkkaero on jopa 19,5 prosenttia tulojakauman yläpäässä, kun otetaan huomioon, että miehille
ja naisille maksetaan eri tavalla työmarkkinaominaisuuksista. Albreicht et al. (2003) mukaan ammatillista
segregaatiota tulojakauman yläpäässä voidaan pitää oireena lasikattoefektistä, mikä tarkoittaa käytännössä
sitä, että lasikattojen vuoksi naisten pääsy tiettyihin ammatteihin on vaikeaa.
Miesvaltaisilla aloilla työskentelevät naiset kokevat sukupuolen haittaavan urakehitystä huomattavasti
enemmän verrattuna naisvaltaisilla aloilla työskenteleviin naisiin. Kauhanen (2017) osoittaa, että naiset
etenevät urallansa hitaammin ja saavat ylennyksiä miehiä harvemmin. Osa uralla etenemisen esteistä selittyy
Vähiten ansaitsevin kymmenesosa aineistosta
Eniten ansaitsevin kymmenesosa aineistosta
21 Ikä, Koulutustaso, Ammatti ym.
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naisten katkonaisemmasta urasta 22, mutta näiden selittävien tekijöidenkin jälkeenkin naisten uralla
eteneminen näyttäisi eroavan miehistä.
Myös THL:n tasa-arvobarometrien mukaan naiset kokevat sukupuolesta olevan haittaa selvästi miehiä
useammin; miehistä peräti 95 prosenttia arvioi, ettei sukupuolesta ole ollenkaan haittaa työpaikalla, kun taas
naisista 5 prosenttia kokee sukupuolesta olevan paljon haittaa ja noin 20 prosenttia naisista kokee
sukupuolesta olevan jonkin verran haittaa. Naisista myös neljännes kokee, että sukupuolesta on haittaa
palkkauksessa, kun taas miehistä vain noin 5 prosenttia. (Kauhanen & Riukula, 2019; Kauhanen, 2017.)
Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden perusteella naisilla näyttäisi ensinnäkin olevan uralla etenemisen
esteitä, jotka johtuvat osittain työnantajien syrjivistä rekrytointikäytännöistä. Lisäksi tutkimuskirjallisuudesta
saadaan viitteitä siitä, että palkkaerot ovat ainakin tulojakauman yläpäässä korkeammat, mitä pidetään myös
viitteenä lasikattoilmiöstä.

2.8 Palkka-avoimuuden lisääminen ja sen vaikutukset
Sukupuolten palkkaerojen havaitseminen on paikoittain vaikeaa, minkä vuoksi erot saattavat olla pysyviä yli
ajan (esim. Baker, Halberstam, Kroft, Mas & Messacar, 2019). Työnantajan ja työntekijän välillä vallitsee
epäsymmetrinen informaatio työnantajan maksukyvystä, -halukkuudesta sekä esimerkiksi kollegoiden
ansiotasoista. Epäsymmetrisen informaation seurauksena naispuolinen palkansaaja ei välttämättä kykene
asettamaan palkkatoivetta tasolle, joka vastaisi esimerkiksi miespuolisen kollegan ansioita. Tällaisessa
tilanteessa palkka-avoimuus voisi informaatiota lisäämällä vahvistaa naispuolisten palkansaajien
neuvotteluasemaa, jos heille tosiasiassa maksetaan vähemmän verrattuna samaa työtä tekeviin miehiin
(esim. Cullen & Pakzad-Hurson, 2019).
Etukäteen arvioituna ei ole selvää, miten palkka-avoimuuden lisääminen vaikuttaa sukupuolten
palkkaeroihin tai ylipäätään työmarkkinoihin. Palkka-avoimuuden vaikutus on lopulta empiirinen kysymys,
jota on arvioitava jälkikäteen esimerkiksi hyvin suunnitelluilla palkka-avoimuuskokeiluilla, joissa
koeasetelman huolellinen suunnittelu mahdollistaa kausaalipäätelmän tekemisen. Palkka-avoimuuden
vaikutuksia voidaan myös arvioida etukäteen tarkastelemalla aiempia ja muualla maailmassa toteutettuja
palkka-avoimuusreformeja ja niistä saatuja tutkimustuloksia.
Palkka-avoimuuden vaikutuksia työmarkkinoihin ja etenkin sukupuolten palkkaeroihin on tutkittu verrattain
vähän ja näin myös kausaalipäätelmiä palkka-avoimuuden yhteydestä sukupuolten palkkaeroihin on niukasti
saatavilla (Gulyas, Seitz & Sinha, 2020). Lisäksi se vähäinen empiirinen tutkimus, mitä aiheesta on saatavilla,
ei anna yksiselitteistä kuvaa palkka-avoimuuden vaikutuksista.
Palkka-avoimuuden vaikutuksia tarkastelevassa tutkimuskirjallisuudessa pohditaan usein, miten yksilöt
reagoivat kollegoiden tai vertaistensa palkoista saatavaan informaatioon ja tulokset viittaavat siihen, että
palkansaajat vähentävät työpanostaan 23, kokevat tyytymättömyyttä tai tarvetta vaihtaa työpaikkaa, jos
havaitsevat vertaistensa ansaitsevan enemmän, mutta työpanos ja motivaatio saattaa jopa kasvaa, kun
esihenkilöiden tai johtajien havaitaan ansaitsevan enemmän. (esim. Bracha, Gneezy & Loewenstein, 2015;
Breza, Kaur & Shamdasani, 2018; Card, Mas, Moretti, & Saez, 2012; Dube, Giuliano & Leonard (2019); PerezTruglia, 2020; Culle & Perez-Truglia, 2018). Eräs toinen tutkimuskirjallisuuden haara käsittelee palkkaavoimuuden kasvattamisen vaikutuksia palkkatasapainoon 24 (esim. Baker et al., 2019; Bennedsen, Simintzi,
Esimerkiksi perhevapaat
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24 Esimerkiksi työnantajatason palkkahajontaan tai sukupuolten väliseen palkkaeroon
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Tsoutsoura & Wolfenzon, 2019; Kim, 2015; Mas, 2017; Cullen & Pakzad-Hurson, 2019). Palkkatasapainoa
tarkastelevien tutkimusten osalta on havaittu, että palkka-avoimuuden vaikutukset ovat moninaisia; niillä
vaikuttaisi olevan palkkaeroja kaventava vaikutus, mutta vaikutus saattaa riippua tarkasteltavan
tulojakauman kohdasta tai esimerkiksi toimialasta ja koulutustasosta.
Palkka-avoimuuskokeiluja sekä -lainsäädäntöä on otettu käyttöön muutamissa maissa siten, että niiden
vaikutuksia on mahdollista arvioida. Itävallassa palkka-avoimuutta lisättiin asteittain vuosien 2011 ja 2014
välillä siten, että lopulta yli 150 henkeä työllistävien yritysten tuli julkaista palkkatiedot ammattiryhmittäin ja
sukupuolittain joka toinen vuosi työntekijöillensä. Gulyas et al. (2020) tutkivat edellä mainitun uudistuksen
vaikutuksia ja havaitsivat, ettei palkka-avoimuus vaikuttanut palkkaeroihin. Palkka-avoimuuden lisääminen
kuitenkin vähensi huomattavasti työtekijöiden todennäköisyyttä erota silloisesta työnantajastaan.
Vähentyneet eroamiset voidaan tulkita siten, että informaation kasvu palkkauksesta paransi
työtyytyväisyyttä, vaikkei se itse palkkaerojen kaventumiseen vaikuttanut.
Bennedsen et al. (2019) puolestaan havaitsivat palkka-avoimuuden lisäämisen Tanskassa johtaneen
sukupuolten välisten palkkaerojen kaventumiseen. Tanskan palkka-avoimuusreformi vuonna 2016 velvoitti
yli 35 henkilöä työllistäneet yritykset, luovuttamaan tiedot sukupuolten palkkaeroista ammateittain 25
henkilöstölle. Vertailemalla keskenään 35–50 -ja 20–34 henkilöä työllistävien organisaatioiden palkkaerojen
kehitystä ennen ja jälkeen uudistuksen, tutkijat havaitsivat palkka-avoimuuden kaventaneen sukupuolten
palkkaeroja huomattavasti. Tutkimuksessa havaittiin, että palkkaerot kaventuivat lähinnä siksi, että miesten
ansiokehitys hidast ui naisiin verrattuna. Uudistuksen jälkeen organisaatiot, joissa velvoitettiin palkkaavoimuuteen, naisten osuus rekrytoinneista kasvoi. Hieman vastaavia tuloksia saivat Duchin, Simion &
Turrell (2020) Iso-Britanniassa tehdystä palkka-avoimuusreformista vuonna 2018, jossa yli 250 henkilöä
työllistäneet yrityksen velvoitettiin julkistamaan tietoja sukupuolten palkkaeroista. Miesten ansiokehityksen
havaittiin heikkenevän reformin seurauksena, mikä kavensi sukupuolten palkkaeroja. Lisäksi naisten
todennäköisyys tulla palkatuksi yli mediaaniansioita maksavaan työhön kasvoi.
Danula, Kavetos, Sevilla & Mallick (2020) tutkivat palkka-avoimuuden vaikutuksia Iso-Britanniassa Russelryhmään 26 kuuluvien yliopistojen osalta ja havaitsivat sen pienentäneen palkkaeroja. Iso-Britanniassa
yliopistoissa vallitsevien sukupuolten palkkaeroja alettiin raportoida vuosittain 2007 vuodesta eteenpäin.
Uudistuksen seurauksena havaittiin, että erityisesti senioriteetilaan kokeneet naiset neuvottelivat itsellensä
aiempaa korkeampia palkkoja ja osa naisista vaihtoi työantajaa sellaiseen, jossa sukupuolten palkkaerot ovat
pienemmät. Havainto naisten työpaikan vaihtamisesta vastaa Bennedsen et al. (2019) ja Duchin et al. (2020)
havaintoja, jossa naisten määrä kasvoi palkka-avoimuuteen velvoitetuissa organisaatioissa.
Naisten liikkuvuuden lisääntyminen organisaatioiden sisällä sekä välillä antaa viitteitä siitä, että tieto
palkkaeroista nostaa ensinnäkin naisten todennäköisyyttä hakeutua tasa-arvoisempiin työpaikkoihin ja
toisaalta organisaatioiden halukkuutta tasoittaa palkkaeroja ylentämällä naispalkansaajia
korkeampipalkkaisiin tehtäviin. Pitkällä aikavälillä palkka-avoimuuden lisäämisellä voisi olla palkkaerojen
kaventamisen lisäksi lasikattoja purkava vaikutus työvoiman liikkuvuuden vuoksi (esim. Duchin et al., 2020).
Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltiossa palkka-avoimuutta on lisätty julkisella sektorilla huomattavasti 2000luvulla. Uudistusten vaikutuksia on tutkittu eri näkökulmasta ja esimerkiksi Mas (2017) havaitsi, että
kaupunginjohtajien ansioita leikattiin jopa 7 prosentilla palkka-avoimuuden lisäämisen vuoksi, mikä
puolestaan kasvatti johtajien todennäköisyyttä erota nykyisistä työtehtävistään. Card et al. (2012) havaitsi
uudistuksen heikentäneen yliopistoissa työskentelevien mediaanipalkkaa vähemmän ansainneiden
työtyytyväisyyttä sekä lisänneen heidän aikomuksiaan vaihtaa työnantajaa. Cullen & Perez – Truglia (2018)
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havaitsivat palkka-avoimuuden heikentäneen työmotivaatiota 27, jos vertaisten havaittiin ansaitsevan
enemmän. Vastaavasti työmotivaatio kasvoi, jos esihenkilöiden tai johtajien havaittiin ansaitsevan
enemmän. Näyttäisi siltä, että palkka-avoimuudella on samanaikaisesti vaikutuksia palkkaeroihin
työtyytyväisyyteen ja työvoiman liikkuvuuteen.
Baker et al. (2019) mukaan Kanadassa palkka-avoimuuden lisääminen yliopistoissa johti sukupuolten
palkkaerojen pienenemiseen peräti kolmanneksella. Mielenkiintoisena huomiona tutkimuksessa nostettiin
esille ammattiliittojen rooli. Tutkijat havaitsivat, että työpaikoissa, joissa ammattiliittoon kuuluminen oli
yleisempää, naisten ansiot kasvoivat enemmän ja palkkaerot kaventuivat nopeammin. Tämän tuloksen
valossa näyttäisi siltä, että ammattiliitoilla ja luottamusmiehillä voisi olla tärkeä rooli palkka-avoimuuden
tarjoaman informaation hyödyntämisessä palkkaneuvotteluissa. On myös mahdollista, että palkkaavoimuuden lopullinen vaikutus riippuu muusta institutionaalisesta kehikosta 28.
Cullen & Pakzad-Hurson (2019) testasivat satunnaistetulla koeasetelmalla palkka-avoimuuden lisäämisen
vaikutuksia yksinkertaisilla työmarkkinoilla, ja tulosten mukaan täydellinen palkka-avoimuus johti
pienempään palkkahajontaan, mutta samalla pienempiin ansioihin kaikkien palkansaajien osalta. Kokeellinen
tutkimus osaltansa vahvistaa muiden tutkijoiden empiirisiä havaintoja palkka-avoimuuden yhteydestä
palkkaerojen kaventumiseen ja ansiokehityksen hidastumiseen.
Sveitsin liittovaltio otti käyttöön mielenkiintoisen uudistuksen vuonna 2006, joka ei suoraan lisännyt palkkaavoimuutta, mutta velvoitti yritykset tarkastelemaan sukupuolten välisiä eroja ansioissa. Uudistuksen jälkeen
yli 50 henkilöä työllistävät yritykset velvoitettiin käyttämään liittovaltion luomaa virallista analyysityökalua 29,
jonka tarkoituksena on tutkia käyttäjäorganisaation palkkatietoja ja arvioida tilastollisin menetelmin, miten
organisaation sisäinen palkkatasa-arvo miesten ja naisten välillä toteutuu. Uudistus on mielenkiintoinen, sillä
se on tietääkseni ensimmäinen kerta, kun organisaatioita velvoitetaan käyttämään tilastollisia menetelmiä
palkkaerojen tarkasteluun. Sveitsin liittovaltio suoritti uudistuksen jälkeen virallisia tarkastuksia uudistuksen
kohteena oleviin organisaatioihin ja määräsi tarvittaessa rangaistuksia, jos sukupuoleen perustuva palkkaero
oli liian suuri. Vaccaro (2018) selvitti Sveitsin reformin vaikutuksia tilastollisesti ja tulokset osoittivat sen
kaventaneen sukupuolten palkkaeroja huomattavasti.
Kim (2015) tutki palkka-avoimuuden lisäämisen vaikutuksia Yhdysvaltojen yksityisellä sektorilla käyttäen
hyväksi palkka-salaisuuslainsäädännön 30 purkamiseen liittyviä uudistuksia. Tulosten perusteella palkkaavoimuuden lisääminen johti naisten ansioiden nousuun ja sukupuolten palkkaerojen kaventumiseen, mutta
lähinnä korkeasti koulutettujen osalta, mikä johtui tutkijoiden mukaan todennäköisesti siitä, että korkeasti
koulutetut työskentelevät tehtävissä, joissa neuvotteleminen palkoista on yleisempää (Kim, 2015). Burn &
Kettler (2019) puolestaan tutkivat palkka-salaisuussäädösten purkamisen vaikutuksia Yhdysvalloissa
johtajien ja esihenkilöiden palkkoihin. Tutkimuksessa havaittiin johtajien ja esihenkilöiden ansioiden
nousseen, mutta sukupuolten palkkaerojen osalta vaikutukset olivat epäselvät; palkkaerot kaventuivat
matalapalkkaisten esihenkilöiden osalta, mutta korkeapalkkaisten osalta erot kasvoivat. Burn & Kettler
(2019) sekä Kim (2015) havainnot palkka-avoimuuden moninaisista vaikutuksista ovat tärkeitä, ja ne tulisi
ottaa huomioon suunniteltaessa palkka-avoimuuteen liittyviä uudistuksia.
Katsaus viimeaikaiseen tutkimuskirjallisuuteen antaa viitteitä siitä, että palkka-avoimuuden lisääminen olisi
ainakin kokeilemisen arvoinen työkalu palkkaerojen kaventamiseen. Avoimuuden vaikutukset saattavat olla
erilaisia esimerkiksi sektoreiden välillä ja palkkajakauman eri kohdissa. Lisäksi palkka-avoimuuden

Motivaatiota mitattiin tehdyillä työtunneilla, lähetetyillä sähköposteilla, tehtyjen myyntien määrällä sekä irtisanoutumisilla
Esimerkiksi järjestäytymisasteesta, palkkasyrjintälainsäädännöstä ja toimialarakenteesta.
29 https://www.ebg.admin.ch/ebg/en/home/topics.html
30 Noin puolet Yhdysvaltalaisista palkansaajista työskentelevät yrityksissä, joissa palkkatietojen jakaminen sekä niistä keskusteleminen on kiellettyä
rangaistuksen tai jopa irtisanomisen uhalla (Burn & Kettler, 2019)
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kasvattamisella näyttäisi olevan vaikutuksia palkkakehitykseen yleisesti sekä työvoiman liikkuvuuteen (esim.
Bennedsen et al., 2019).
Tutkimuskirjallisuuden perusteella näyttäisi siltä, että useissa maissa Skandinavian ulkopuolella on julkaistu
verrattain laajasti palkkatietoja sekä muuta sensitiivisistä informaatiota. Etenkin julkisen sektorin
työntekijöiden palkkatietoja on saatettu julkisuuteen jopa kaikkien nähtäväksi (Card et al., 2012; Mas, 2017).
Palkka-avoimuuden lisääminen voisi olla hyvä keino edistää palkkatasa-arvoa etenkin Suomessa, jossa
valtaosa työvoimasta kuuluu ammattiliittoon, sillä Kanadassa havaittiin, että yliopistoissa, joissa
järjestäytymisaste oli korkea, palkka-avoimuuden lisäämisen kaventaneen sukupuolten palkkaeroja
tehokkaammin.
Palkka-avoimuuden vaikutukset palkkaeroihin riippuvat tutkimusten mukaan todennäköisesti siitä, kuinka
laajasti palkkatietoja tullaan avaamaan ja minkälaiset vastuut palkkaerojen korjaamiseksi asetetaan. Palkkaavoimuuden lisäämistä on kaavailtu viimeaikaisissa keskusteluissa niin Suomessa, kuin EU tasolla.
Avoimuutta voidaan lisätä monin eri tavoin, jonka seurauksena myös vaikutukset työmarkkinoihin ovat
erilaiset. Palkat voidaan esimerkiksi asettaa kaikkien nähtäviksi internetin välityksellä tai pelkästään
organisaatioiden sisällä. Palkkatiedot voidaan julkaista aggregoituna ammateittain ja sukupuolittain tai jopa
yksilötasolla. Palkkatietoja voidaan julkistaa esimerkiksi vain tietyn tulotason ylittävien palkansaajien osalta,
kuten Kanadassa. Palkkatiedot voidaan julkaista myös hajoteltuna peruspalkkaan ja erilaisiin lisiin, kuten
Kaliforniassa. Erilaisia toteutustapoja voidaan etsiä muista maista ja näiden perusteella on mahdollista pohtia
toimivia ratkaisuja Suomen osalta.
Koska joissain tutkimuksissa on havaittu palkka-avoimuuden vähentäneen työtyytyväisyyttä tai jopa
heikentäneen tuottavuutta vertaisiaan vähemmän ansaitsevien osalta, olisi palkka-avoimuutta lisättäessä
tärkeä pohtia myös palkan perusteena olevien tekijöiden avoimuuden lisäämistä. Esimerkiksi Bracha et al.
(2015) ja Breza et al. (2018) havaitsevat palkansaajien kielteisen reaktion 31 palkkaeroihin vaimenevan, jos
erot kyetään perustelemaan heille järkevästi. Kun vertaisten korkeammille ansioille ja palkkaeroille löytyy
hyvät perustelut, voitaisiin palkka-avoimuuden mahdollisia kielteisiä vaikutuksia pienentää julkaisemalla
myös tietoja palkkauksen perusteista. Näin myös saatu kokonaishyöty palkka-avoimuudesta olisi suurempi.
Palkka-avoimuutta vastustetaan usein argumenteilla, jotka perustuvat organisaatioiden kustannusten
nousuun esimerkiksi silloin, jos vähemmän palkkaa saavat valittavat palkkaeroista ja päättävät työsuhteensa,
pyrkivät nostamaan palkkaansa yli organisaation maksukyvyn kyseisestä työstä tai kalliilla oikeuskanteilla,
joissa ei välttämättä havaita palkkasyrjintää (Burn & Kettler, 2018). Tutkimuksissa ei mielestäni havaita
palkka-avoimuudelle kovinkaan suuria kielteisiä vaikutuksia ja vaikka myönteiset vaikutukset eivät ole täysin
selviä, näyttäisi palkka-avoimuuden lisääminen kokonaisuudessaan lupaavalta keinolta palkkaerojen
kaventamiseen.

3 Suomi kokoaan suurempi myös sukupuolten välisissä palkkaeroissa
Kotimaisten palkkaerojen lisäksi on tärkeä pohtia, miten Suomen tilanne vertautuu muihin maihin, ja mistä
maiden väliset erot johtuvat. Maakohtaisia eroavaisuuksia sukupuolten palkkaeroissa on tarkasteltu useissa
tutkimuksissa ja etenkin institutionaalisten erojen32 on havaittu olevan yhteydessä palkkaerojen suuruuteen
(esim. Christofides et al., 2013; Schäfer & Gottschall, 2015).

Esimerkiksi työn tarjonnan vähentämisen
Institutionaalisilla eroilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi työmarkkinalainsäädäntöä, työmarkkinoiden sopimusjärjestelmää ja
sosiaalitukijärjestelmää
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Euroopan tasa-arvo instituutin (EIGE) julkaiseman sukupuolten tasa-arvoindeksin 33 perusteella Pohjoismaat
ovat keskimäärin tasa-arvoisempia verrattuna muuhun Eurooppaan. Kuviossa 13 on havainnollistettu
sukupuolten välistä tasa-arvoa kuvaavan kokonaisindeksin arvoja vertailtuna Euroopan maiden välillä siten,
että Suomi on havainnollistettuna sinisellä palkilla ja muut Euroopan maat punaisilla palkeilla. Korkeampi
palkki kuvastaa suurempaa kokonaisindeksin arvoa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Kuviosta havaitaan
Suomen olevan Euroopan neljänneksi tasa-arvoisin maa.
Vaikka yhteiskuntamme kehittyykin tasa-arvoisempaan suuntaan, on edistyksen todettu olevan erittäin
hidas. Euroopan on arvioitu saavuttavan sukupuolten välisen tasa-arvon aikaisintaan vasta 60 vuoden päästä
(EIGE, 2021).
Kuvio 13: Sukupuolten tasa-arvon indeksi vuonna 2020 (EIGE, 2021)

Kuten kuviosta 13 havaitaan, Suomi on Euroopan maiden välisessä vertailussa erittäin tasa-arvoinen maa. 34
Sukupuolten palkkaerojen osalta Suomi kuitenkin näyttäytyy verrattain epätasa-arvoisena. Kuvioissa 14
havainnollistetaan sukupuolten välisiä suhteellisia eroja raakapalkoissa vuonna 2019 Euroopan maissa. Mitä
suuremman arvon kuvion 14 pylväs saa, sitä suurempi on sukupuolten välinen palkkaero kyseisessä maassa.
Euroopan unionin virallisen tilastoviranomaisen (Eurostat) mukaan sukupuolten välinen palkkaero Suomessa
on 16,6 prosenttia, kun tarkastellaan keskimääräisiä tuntiansioita miesten ja naisten välillä.
Kuviosta 14 havaitaan myös, että Suomessa sukupuolten palkkaerot ovat huomattavasti korkeammalla
verrattuna euroalueen keskimääräisiin lukuihin. Lisäksi Suomi on palkkaerojen osalta oleellisesti
korkeammalla verrattuna muihin Pohjoismaihin.
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https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/FI
Lisätietoja erilaisista mittareista löytyy Euroopan tasa-arvoinstituutin verkkosivuilta (https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/FI)

Kuvio 14: Sukupuolten palkkaerot keskituntiansioissa Euroopassa vuonna 2019 (Eurostat, 2021) 35

Maakohtaisia palkkaeroja voidaan tarkastella myös erikseen kokoaikaisesti ja osa-aikaisesti työskentelevien
välillä. Kuvion 15 ylemmässä osiossa on havainnollistettu Eurostatin ilmoittamien miesten ja naisten
keskituntiansioiden erot kokoaikaisesti työskentelevien osalta. Kuviosta havaitaan, että Suomi on Euroopan
keskimääräistä tasoa oleellisesti korkeammalla, mutta Pohjoismaiden osalta Tanska nousee vertailussa peräti
Suomea korkeammalle tasolle. Kuvion 15 alemmassa osiossa on vastaavasti vertailtu osa-aikaisesti
työssäkäyvien miesten ja naisten tuntiansioita keskenään. Osa-aikaisesti työssäkäyvien osalta Suomen
sukupuolten väliset palkkaerot näyttävät kaventuvan huomattavasti ja Suomi sijoittuukin tältä osin
lähemmäksi Euroopan keskimääräistä tasoa.
Kuvio 15: Sukupuolten palkkaerot tuntiansioissa koko- ja osa-aikaisesti työskentelevillä Euroopassa vuonna 2018 (Eurostat, 2021) 36
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Kaikki esitetyt tiedot ovat Eurostatin mukaan ennakollisia ja saattavat tarkentua.
Tässä kuviossa on havainnollistettu vuoden 2018 tietoja, sillä vuoden 2019 tietoja ei ole saatavilla useasta vertailumaasta.

Kansainvälisen työorganisaation (ILO) yleissopimuksessa 100 on linjattu palkkatasa-arvoon liittyviä käsitteitä,
tavoitteita ja jäsenvaltioilta velvoitettuja toimenpiteitä. Sopimuksessa määritellään palkkakäsitteeksi laaja
kokonaisuus, joka pitää sisällänsä varsinaisen pohjapalkan lisäksi myös muut välilliset ja välittömät edut.
Yleensä laajemmalla palkkakäsitteellä saadaan tulokseksi suurempia palkkaeroja miesten ja naisten välille,
sillä miehet ansaitsevat useammin erilaisia lisiä naisiin verrattuna. Sopimuksessa määritellään myös, että
sama palkka samanarvoisesta työstä miehille ja naisille tarkoittaa ilman sukupuolisyrjintää määrättyjä
palkkausperusteita. (Sosiaali- ja Terveysministeriö, 2019.)
ILO:n jäsenvaltioita velvoitetaan edistämään samapalkkaisuutta ja varmistamaan, että palkkausperusteita
sovelletaan sukupuolineutraalisti ja että samasta sekä samanarvoisesta työstä maksetaan samansuuruista
palkkaa. Suomi on saanut useamman kerran huomautuksen ulkopuolisilta tahoilta palkkaerojen hitaasta
kapenemisesta, joka viittaisi siihen, että Suomen uudistumiskyky palkkatasa-arvon suhteen on tähän
mennessä ollut hidasta.
ILO:n määritelmän mukaan saman arvoinen työ on tulkittu tilanteeksi, jossa nainen tekee miehen kanssa
samaa tai eri työtä, jossa vaativuustaso on kuitenkin kokonaisarvion perusteella samaa tasoa. Toisin sanoen,
vaikka nainen suorittaa olosuhteiltaan ja osaamiseltaan erilaisia, mutta yhtä vaativia työtehtäviä, tulee tästä
työstä maksaa sama palkka. (Sosiaali -ja Terveysministeriö, 2019.)
Kuten tässäkin selvityksessä on aiemmin todettu, segregaatio on työmarkkinoilla huomattavaa Suomessa ja
palkkaeroja on todennäköisesti lähdettävä purkamaan tasoittamalla toimialojen ja sopimusalojen välisiä
palkkaeroja tai mahdollistettava miesten työskenteleminen entistä useammin naisvaltaisilla aloilla ja naisten
työskentely miesvaltaisilla aloilla. Tällainen tehtävä tulee vaatimaan kolmikantaista yhteistyötä yli
sopimusalojen pitkäjänteisesti.
Sukupuolten palkkaerojen tarkastelu kansainvälisesti antaa mahdollisuuden tutkia institutionaalisten,
lainsäädännöllisten ja mahdollisesti jopa kulttuuristen erojen vaikutuksia. Kansainvälinen vertailu on
kuitenkin lähtökohtaisesti hankalaa, sillä kattavia ja yli maiden vertailukelpoisia aineistoja ei ole runsaasti
saatavilla. Lisäksi maiden välillä saattaa olla useita sellaisia eroja, joiden vaikutus on hankalaa putsata
tilastoaineistoista.
Christofides et al. (2013) tutkivat sukupuolten palkkaeroja 26 eri maassa hajottamalla palkkaerot selittyvään
ja selittymättömään osaan tuloviidenneksittäin jokaisen tarkastelun kohteena olevan maan osalta.
Tutkimuksen mukaan Euroopan tasolla valtaosaa palkkaeroista ei kyetä selittämään taustamuuttujilla, jolloin

selittymätön palkkaero jää huomattavan suureksi. Suomen osalta selittymätön palkkaero puolestaan jää
vertailumaita pienemmäksi, vaikka kokonaispalkkaerosta kyetäänkin selittämään vain noin kolmannes.
Lisäksi tulokset osoittavat, että selittymättömät palkkaerot maiden välillä ovat keskenään huomattavan
erisuuruiset ja vaihtelu tulojakaumien sisällä riippuu tarkasteltavasta maasta 37.
Lisäksi Christofides et al. (2013) tulokset viittaavat siihen, että institutionaaliset erot maiden välillä osittain
selittävät maakohtaisia eroja sukupuolten palkkaeroissa. Esimerkiksi maissa, joissa perheen ja työn
yhteensovittaminen on helppoa, on selittymätön palkkaero keskimäärin pienempi, mutta vaikutus näyttäisi
riippuvan tarkasteltavan tulojakauman kohdasta; tulojakauman alapäässä, eli pienituloisten osalta
perhemyönteinen sosiaalipolitiikka ei näytä vaikuttavan sukupuolten palkkaeroihin. Christofides et al. (2013)
mukaan vahvempi perhepolitiikka saattaa lisätä matalapalkkaisten naisten työn tarjontaa, mikä puolestaan
alentaa heidän palkkatasoansa. Instituutioiden38 vaikutuksesta sukupuolten välisiin palkkaeroihin saadaan
tukea myös Schäfer & Gottschall (2015) tutkimuksesta, jossa palkkaeroja tarkastellaan 25 maan välillä.
Palkkatilastojen rinnalle kerättiin tietoja kunkin maan palkanmuodostukseen vaikuttavista
työmarkkinainstituutioista, jonka avulla Schäfer & Gottschall (2015) havaitsevat, että maissa, joissa
palkanmuodostusta säädellään vahvemmin esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen ja korkean minimipalkan
avulla, ovat sukupuolten palkkaerot pienemmät.
Schäfer & Gottschall (2015) täydentävät tekemäänsä maiden välistä vertailua sektorien välisellä vertailulla
Saksassa ja havaitsevat, etteivät työmarkkinainstituutioiden vaikutukset näytä olevan yhteneviä maiden
välisestä vertailusta saatujen tulosten kanssa. Tutkijat havaitsevat matalan järjestäytymisasteen sektoreilla
keskimäärin matalammat ansiotasot, mutta samalla matalammat palkkaerot sukupuolten välillä. Lisäksi
korkean järjestäytymisasteen sektoreilla havaitaan korkeat keskipalkat sekä verrattain suuret palkkaerot
miesten ja naisten välillä. Tulokset sektorien välisestä vertailusta saattavat heijastella myös Saksassa
vallitsevaa lasikattoilmiötä, jossa tulojakauman yläpäässä naiset ansaitsevat miehiä vähemmän.
Redmond & McGuinness (2019) puolestaan tutkivat sukupuolten palkkaeroja 28 Euroopan maan laajuisella
tilastoaineistolla 39 , jossa tavallisten yksilötason taustamuuttujien lisäksi on tietoa subjektiivisista
preferensseistä. Tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että miesten ja naisten välillä on mielenkiintoisia
eroja, jotka saattavat heijastua ansioihin. Miehet asettavat naisia korkeamman painoarvon palkkatasolle,
uralla etenemisen mahdollisuuksille sekä työnantajan maineelle etsiessään työpaikkaa ja naiset puolestaan
arvostavat enemmän työsuhdeturvaa, kodin läheisyyttä sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen
mahdollisuuksia. Redmond & McGuinness (2019) tulokset miesten ja naisten preferenssien eroista saavat
tukea muun muassa Chevalier (2007) tutkimuksesta, jossa osoitetaan naisten ja miesten eroavan
uramotivoituneisuudessa sekä taloudellisiin kannustimiin reagoinnissa 40. Vaikka miehet ja naiset erosivat
usealla ulottuvuudella toisistaan, kokonaispalkkaeroista kyettiin selittämään vain murto-osa.
Lisäksi Redmond & McGuinness (2019) mukaan Suomessa miesten ja naisten välinen raakapalkkojen ero oli
noin 20 prosenttia, joka oli selvästi vertailumaiden keskiarvon yläpuolella, ja siitä kyettiin selittämään hyvin
pieni osa, kun esimerkiksi Ruotsin osalta palkkaeroista selittyi jopa 91 prosenttia.
Suomen kansainvälisesti korkeita palkkaeroja tulisi peilata tämän selvityksen muihin kappaleisiin, joissa
käydään läpi eri palkkaeroihin vaikuttavia tekijöitä. Näyttäisi siltä, että Suomessa sukupuolten välinen
palkkaero on kansainvälisesti vertailtuna huomattava etenkin, kun Suomi on yleisesti ottaen tasa-arvoinen
maa. Suomen korkeiden palkkaerojen taustalla vaikuttaa todennäköisesti poikkeuksellisen segregoituneet

Käytännössä tämä tarkoittaa, että joissain maissa havaitaan vahva lasikattoefekti tai tahmean lattian efekti, kun toisissa taas ei
Työehtosopimusten kattavuus ja keskittyneisyys sekä minimipalkkalainsäädäntö
39 Aineistona käytettiin Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen keräämää laajaa (ESJS) aineistoa
40
Tutkimuksessa huomautetaan, ettei preferenssien erot tarkoita, etteikö naisia syrjittäisi työelämässä. Lisäksi erot preferensseissä saattavat johtua
syrjinnästä tai sosiaalisista paineista naisia kohtaan.
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työmarkkinat, osa-aikatyön suosion vähyys, työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeudet sekä lastenhoidon
vastuun kasautuminen naisille, mikä johtaa keskimäärin pitkiin poissaoloihin työelämästä.
Tässä selvityksessä referoitujen tutkimusten tuloksia on koottu taulukkoon 4, yhteenvedon omaisesti.
Taulukossa on keskitytty palkkaeroja kvantifioivien tutkimusten tulosten kokoamiseen.
Taulukko 3: Yhteenveto eräistä sukupuolten välisiä palkkaeroja käsittelevistä tutkimuksista

Tekijä(t) ja aihe

Aineisto ja menetelmät

Kleven et al. (2018)
Lasten saannin
palkkoihin

vaikutus

naisten

Regressioanalyysi
tapahtumatutkimusasetelmasta
rekisteriaineiston avulla.

tanskalaisen

Muutosten ero- mallin avulla verrataan lapsen
saaneita naisia ja miehiä keskenään.

Bizopoulo (2019):
Miesten ja naisten välinen palkkaero
ja sen selittäminen työtehtävien
perusteella Suomessa

OECD:n tekemä kyselytutkimus ajankäytöstä
työpaikalla.
Tilastollinen analyysi miesten ja naisten
työmarkkinaominaisuuksista
ja
tehdyistä
työtehtävistä.

Keskeisimmät tulokset
Lasten saanti selittää suuren osan naisten ja miesten välisistä
palkkaeroista.
Lapsen saanti pienentää naisten ansioita suhteessa miehiin 20
%.
Lapsen saannin vuoksi naisia siirtyy tehtäviin ja yrityksiin, jotka
ovat perhemyönteisiä, mutta maksavat pienempää palkkaa.
Lapsen saanti pienentää uralla etenemisen mahdollisuuksia.
Osa sukupuolten välisestä palkkaerosta ammatin sisällä
voidaan selittää työntekijän itse ilmoittaman työtehtäviin
käytetyn ajan perusteella.
Naiset raportoivat tekevänsä
ominaisia työtehtäviä.

vähemmän

ammatillensa

Lasten saanti vaikuttaa kielteisesti naisten palkkatasoon myös
työtehtäviin käytetyn ajan kautta, muttei selitä palkkaeroa
kokonaan.
Koskinen Sandberg,
Kohvakka (2018)

Törnroos

&

Institutionaalinen aliarvostus naisten
työtä
kohtaan
Suomen
paikallishallinon työehtosopimuksissa

Vartiainen
(2001):
Sukupuolten
väliset
palkkaerot
Suomen
työmarkkinoilla

Tilastollinen analyysi (Blinder – Oaxaca ja
Lineaarinen-regressio) kahden kunta alan
työehtosopimuksen
piirissä
olevan
organisaation työntekijöiden palkoista.

Työehtosopimusten väliset erot luovat vaikeasti havaittavia,
vaikeasti korjattavia, mutta huomattavia palkkaeroja
sukupuolten välille. Naisten työn aliarvostus näkyy järjestelmän
rakenteissa.

Laadullinen
vaikutuksesta
palkkaeroihin.

Lineaarisen regressiomallin perusteella sukupuolesta johtuva
kokonaisansion ero 20,8–13,2 % riippuen organisaatiosta.

analyysi
instituutioiden
sukupuolten
välisiin

Blinder Oaxaca -hajotelma palkkaeroista
Suomalaisella reskisteriaineistolla.

Blinder – Oaxaca hajotelman perusteella selittymätön ero
kokonaisansioissa 20,3–12 %
Kokoaikaisesti työskentelevien miesten ja naisten välisestä 20
% palkkaerosta selittyy noin 10 %-yksikköä, kun huomioidaan
taustamuuttujat
Palkkaeroja selittävä osa perustuu lähinnä työmarkkinoiden
segregaatioon työmarkkinoilla.

Blau & Kahn (2017):
Kirjallisuuskatsaus
sukupuolten
palkkaeroja
käsittelevästä
tutkimuskirjallisuudesta
ja
palkkaerojen tarkastelu tilastollisin
menetelmin
Albrecht, Björklund & Vroman (2003):
Palkkaerojen vaihtelu tulojakaumalla

Blinder Oaxaca – hajotelma palkkaeroista
yhdysvaltalaisella rekisteriaineistolla

Laajalla taustamuuttujajoukolla vakioitu sukupuolten välinen
palkkaero kaventui ensiksi 20,6 prosentista 7,6 prosenttiin
vuosien 1980 ja 1990 välillä, mutta kasvoi hiukan vuoteen 2010
mennessä 8,4 prosenttiin.

Kvantiiliregressiomalli ja Blinder Oaxaca
hajotelma sukupuolten välisistä palkkaeroista
Ruotsissa

Palkkaerot miesten ja naisten välillä 4–8,4 % riippuen
tulojakauman kohdasta.
Lasikattoefektiä ei havaita maahanmuuttajien ja paikallisten
välillä,
mikä
viittaa
lasikattoefektin
olevan
sukupuolisidonnainen.

Olivetti & Petrongolo (2017):
Perhepoliittisten
taloudelliset vaikutukset

päätösten

Dahl, Løken & Mogstad (2014):
Vertaisvaikutukset
käytössä

isyysvapaiden

Zölitz & Feld (2020):
Yliopiston alkuvaiheen vertaisryhmän
sukupuolijakauman
vaikutus
pääainevalintoihin yliopistossa.

Brenøe & Zölitz (2019):
Lukioajan vertaisryhmän vaikutus
korkeakoulutuksen alavalintaan.

Kirjallisuuskatsaus sekä tilastollinen analyysi,
jossa verrataan eri maita keskenään ja
estimoidaan perhepolitiikan vaikutuksia.

Lyhyet hoitovapaat vaikuttavat myönteisesti naisten
työmarkkina-asemaan, mutta pitkät hoitovapaat puolestaan
kielteisesti. Vaikutukset saattavat erota riippuen vanhempien
koulutustasoista

Kvantitatiivinen analyysi
päätösten vaikutuksista

Allokoitujen isyysvapaiden käyttö vaikuttaisi
lähipiirissä isäksi tulevien todennäköisyyksiä
isyysvapaita yleisemmin.

perhepoliittisten

Politiikkamuutoksilla
sukupuolinormeihin.
Kvantitatiivinen
analyysi
hollantilaisella
aineistolla kauppakorkeakoulun opiskelijoista.

Kvantitatiivinen
analyysi
tanskalaisella
aineistolla,
joka
käsittää
matematiikkapainotteiseen lukio-opetukseen
vuosien 1980–1994 välillä.
Opiskelijoista tietoja yli 20 vuoden ajalta
lukiosta valmistumisen jälkeen.

Anelli & Peri (2019):
Lukioajan
vertaisryhmän
sukupuolittuneisuuden
vaikutus
myöhempiin
koulutusvalintoihin,
suoriutumiseen ja tuloihin

Regressioanalyysi
italialaisella
rekisteriaineistolla, joka pitää sisällänsä noin
30 000 opiskelijan tiedot pitkältä aikaväliltä.

saattaa

olla

lisäävän
käyttää

vaikutuksia

10 prosenttiyksikön kasvu opiskelijaryhmän naisvaltaisuudessa
pienentää naisten todennäköisyyttä valita miesvaltainen
pääaine ja kasvattaa miesten todennäköisyyttä valita
miesvaltainen pääaine.
Opiskelijoiden asettaminen tasaryhmiin sukupuolen mukaan
voisi kasvattaa naisten määrää miesvaltaisissa pääaineissa 27
prosenttia.
10 prosenttiyksikön kasvu vertaisryhmän naisvaltaisuudessa
kasvattaa segregaatiota 2,3 prosenttiyksiköllä:
Pienentää naisten todennäköisyyttä hakeutua STEM-aloille 1,4
prosenttiyksikön verran (6,4 % muutos).
Kasvattaa miesten todennäköisyyttä hakeutua STEM-aloille 0,9
prosenttiyksikön verran (2,4 % muutos)
Miesten, joiden lukioluokassa on miehiä yli 80 %,
todennäköisyys valita miesvaltainen koulutusala kasvaa 6–15
prosenttiyksikköä keskimääräistä korkeammalle.
Pidemmällä aikavälillä erot tasoittuivat, sillä miesvaltaisista
lukioluokista tulleiden miesten todennäköisyys valmistua
yliopistosta oli vain hieman korkeampi ja heidän
valmistumiseensa meni pidempi aika.

Schneeweis & Zweinmüller (2012)
Peruskouluajan
vertaisryhmän
vaikutukset
myöhempiin
koulutusvalintoihin.

Regressioanalyysi
itävaltalaisesta
rekisteriaineistosta,
joka
sisälsi
tietoja
peruskouluopiskelijoista vuosien 1988–2007
ajalta 19 kohortista.

Yhden keskihajonnan suuruinen kasvu peruskoulun
vertaisryhmän naisten osuudessa johti 4,8 prosenttiyksikön
laskuun ( -11 prosentin vaikutus) todennäköisyydessä valita
naisvaltainen koulutusala seuraavalla koulutusasteella.

Schøne, Simson & Strøm (2019)
Ala-asteen
vertaisryhmän
sukupuolijakauman
vaikutus
yläasteen valintoihin

Regressioanalyysi
norjalaisella
rekisteriaineistolla
opiskelijoista,
jotka
suorittivat ala-asteen vuosien 2003–2008
aikana.

10 prosenttiyksikön kasvu vertaisryhmän naisten osuudessa
kasvatti poikien ja tyttöjen todennäköisyyttä 0,86
prosenttiyksikköä valita STEM-aloihin liittyviä opintoja
yläasteella

Averkamp et al. (2020)

Yhdysvaltalaisen
rekisteriaineiston
poikkileikkaukset vuosilta 1980, 1989, 1998 ja
2010

Selittymätön palkkaero pienenee huomattavasti (selittymätön
ero: 7,5–0 prosenttia riippuen vuodesta), kun palkkaeroja
tarkastellaan pariskuntana elävien osalta ja analyysi
laajennetaan ottamaan huomioon myös puolison tulotaso.

Puolison
ansaintapotentiaalin
vaikutus
sukupuolten
välisiin
palkkaeroihin

Gulyas, Seitz & Sinha. (2020):
Palkka-avoimuus

Tilastollinen analyysi laajennetun Blinder –
Oaxaca -hajotelman avulla.
Regressioanalyysi muutosten ero
itävaltalaisesta
palkkarakennepaneeliaineistosta.

mallilla

Tulokset osoittavat, että selittymätön palkkaero pieneni 90luvun aikana, mutta kasvoi 2000-luvun alkupuolella.
Palkka-avoimuuden lisääminen ei vaikuttanut sukupuolten
palkkaeroihin, mutta pienensi työstä irtisanoutumisen
todennäköisyyttä peräti 9 prosentilla.

Danula, Kavetos, Sevilla & Mallick
(2020):
Palkka-avoimuus

Regressioanalyysi muutosten ero -mallin avulla
Iso-Britannialaisella palkka-aineistolla, joka
sisälsi palkkatietoja Russel-ryhmään kuuluvien
yliopistojen osalta.

Koko aineiston tasolla naisten ansiot nousivat 0,62
prosenttiyksikköä, tarkoittaen 4,38 prosentin kaventumista
sukupuolten palkkaeroissa.
Sellaisten yksilöiden osalta, jotka olivat aineistossa koko
tarkasteluajan (2004–2016) naisten ansiot nousivat 1,27
prosenttiyksikköä, tarkoittaen, että palkkaerot kaventuivat
11,43 prosentilla.
Palkkaerot kaventuivat enemmän kokeneempien palkansaajien
osalta ja naisten todennäköisyys vaihtaa työpaikkaa sellaiseen,
jossa palkkaerot ovat pienemmät kasvoi.

Cullen & Pakzad-Hurson (2019):
Palkka-avoimuus

Kokeellinen
tutkimusaineisto,
jossa
tutkimusryhmä
jaettu
kahteen
osaan
palkkaneuvottelujen avoimuuden suhteen.

Palkkaneuvottelujen ollessa täysin suljettuja ja palkat salaisia
olivat palkat samansuuruiset vain 60 % tapauksista.
Palkkaneuvottelujen ollessa täysin avoimia ja palkat kaikkien
tiedossa, tasoittuivat ne 100 % tapauksista.
Avoimissa neuvotteluissa keskimääräiset palkat olivat 7,4
prosenttia pienemmät, työnantajien voitot 27 prosenttia
suuremmat ja sopimusten määrä kasvoi 10 prosentilla.

Baker, Halberstam, Kroft, Mas &
Messacar (2019):

Yksilötason
rekisteriaineisto
työntekijöistä.

yliopistojen

Palkka-avoimuus

Palkka-avoimuuden lisääminen johti sukupuolten palkkaerojen
pienentymiseen 2 prosenttiyksiköllä, joka vastasi noin 30
prosentin vähentymistä sukupuolten palkkaeroissa Kanadan
yliopistoissa.
Palkkaerojen kaventuminen tapahtui pääosin yliopistoissa,
joissa ammattiliittoon kuuluminen oli yleisempää. Lisäksi
havaittiin, että palkkaerojen kuroutuminen tapahtui naisten
ansioiden nousulla, eikä miesten ansioiden pienentymisellä.

Bennedsen, Simintzi, Tsoutsoura &
Wolfenzon (2019)

Tanskalainen
rekisteriaineisto.

Palkka-avoimuus

Muutosten ero malli

työntekijä-työnantaja-

Organisaatioissa, joissa uudistus velvoitti lisäämään palkkaavoimuutta, miesten ansiot kehittyivät uudistuksen jälkeen 1,7
%-yksikköä
hitaammin
verrattuna
miehiin,
joiden
organisaatioita ei velvoitettu lisäämään palkka-avoimuutta
Vastaavasti naisten ansiot kehittyivät 0,3 %-yksikköä
nopeammin organisaatioissa, joissa palkka-avoimuutta
velvoitettiin lisäämään, verrattuna organisaatioihin, joita
velvoite ei koskenut.
Sukupuolten väliset palkkaerot pienenivät uudistuksen
seurauksena arviolta 1,9 %-yksikköä, mikä vastasi 13 %
tiputusta palkkaeroissa.

Card, Mas, Moretti, & Saez (2012)
Palkka-avoimuus

Rekisteriaineisto Kalifornian julkisen sektorin
työntekijöistä yhdistettynä tutkijoiden omaan
kyselyaineistoon.

Tieto kollegoiden palkoista heikensi työntekijän tyytyväisyyttä
työpaikkaansa, jos hänen palkkansa oli vertaisryhmän
mediaanipalkan alapuolella.
Jos henkilön palkka oli vertaisryhmän mediaania korkeampi ei
havaittu korkeampaa työtyytyväisyyttä.

Mas (2017)
Palkka-avoimuus

Kalifornian osavaltiosta useista eri lähteistä
kerätty tutkimusaineisto, joka piti sisällään
tietoja palkka-avoimuudesta, kokonaisansioista
sekä
kaupunginjohtajien
liikkuvuudesta
työmarkkinoilla

Palkka-avoimuus
johti
kaupunginjohtajien
ansioiden
leikkaamiseen peräti 7 % ja samalla se kasvatti heidän
todennäköisyyttään vaihtaa työantajaa tai erota nykyisestä
positiosta jopa 75 %.

Kim (2015)

Yhdysvaltalainen paneeliaineisto useammasta
osavaltiosta.

Kun
palkka-avoimuutta
lisättiin
poistamalla
palkkasalaisuusteen
liittyviä
velvoitteita,
korkeasti
koulutettujen naisten palkkatulot nousivat 3 prosenttia miehiin
verrattuna.

Palkka-avoimuus

Burn & Kettler (2019)
Palkka-avoimuus

Cullen & Perez -Truglia (2018)
Palkka-avoimuus

Useampi tilastollinen malli, joilla testataan
palkka-avoimuuden
lisäämisen
jälkeen
tapahtuneita
muutoksia
palkkaeroissa:
Muutosten ero malli (DD) sekä muutosten
erojen erotus -malli (DDD)

Tarkempi analyysi osoitti, että palkkaerot sukupuolten välillä
kaventuivat peräti 5–6 tai 12–15 prosentilla korkeasti
koulutettujen osalta riippuen tilastollisesta mallista sekä
tarkasteltavien palkansaajien osajoukosta.

Yhdysvaltalainen yksilötason aineisto, joka
pitää sisällänsä palkkatietoja johtajien ansioista

Palkkasalaisuuden poistaminen lisäsi johtajien ansioita 3,5 %,
mutta sukupuolten palkkaeroihin sillä ei ollut vaikutusta.
Mediaanituloja enemmän ansaitsevien osalta naisten ansiot
nousivat 2,9 % verrattuna miehiin, mutta mediaaniansioita
vähemmän ansaitsevien osalta miesten ansiot nousivat 2,7 %
naisiin verrattuna.

Aineisto suuren finanssialan työnantajan
työntekijöistä,
jonka
lisäksi
kerättiin
kyselyaineisto
työntekijöiden
tekemistä
arvioista kollegoiden palkoista.
Regressioanalyysi
palkka-avoimuuden
vaikutuksista työmoraaliin ja työvoiman
liikkuvuuteen

Informaatio samaa työtä tekevien alkuperäistä korkeammista
ansioista vähensi työntekijän työmoraalia: Jos vertaisryhmässä
havaittiin ansioiden olevan 10 % korkeammat, väheni tehtyjen
työtuntien määrä -9,4 %, lähetettyjen sähköpostien määrä -4,3
% ja tehtyjen kauppojen määrä -7,3 %.
Informaatio esimiesten alkuperäistä arvioita 10 %
korkeammista ansioista puolestaan kasvatti tehtyjen
työtuntien määrää 1,5 %, lähetettyjen sähköpostien määrää 1,3
% ja myyntien määrää 1 %
Vertikaaliseen palkkaeroon suhtaudutaan myönteisesti, mutta
horisontaaliseen palkkaeroon suhtaudutaan kielteisesti.

Duchini, Simion & Turrell (2020)
Palkka-avoimuus

Vaccaro (2018)
Palkka-avoimuus

Christofides, Polycarpou & Vrachimis
(2013)
Kansainvälinen vertailu

Useampi tilastoaineisto yhdistettynä toisiinsa,
joissa tietoa yksittäisistä palkansaajista ja
heidän työnantajistaan.

Naisten todennäköisyys työskennellä yli mediaanipalkkaa
maksavissa ammateissa kasvoi 5 %, mikä osaltansa pienensi
palkkaeroja puolella

Aineistoa analysoitiin muutosten ero mallin
avulla

Miesten ansiot heikkenivät 2,8 %, mikä pienensi sukupuolten
välistä palkkaeroa noin 15 %.

Tilastoaineisto sveitsiläisistä yrityksistä ja niiden
palkansaajista.

Yritykset, joissa palkkaerojen analyysimallin käyttöä
velvoitettiin uudistuksen jälkeen, palkkaerot kaventuivat 3,5 %yksikköä.

Aineistoa analysoitiin tilastollisella mallilla, joka
yhdistää
muutosten
ero
ja
epäjatkuvuusregressiomallin.
Eurostatin tulonjakotilasto (EU-SILC), josta
poimittiin
yksilötason
tilastotietoja
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Euroopan maasta.

Palkkaerojen suuruus riippuu useassa maassa tarkasteltavan
tulojakauman kohdasta, mikä antaa viitteitä tahmean lattian
sekä lasikattoefektin olemassaolosta.

Palkkaerojen
arvioinnissa
käytettiin
kvantiiliregressiota
sekä
Blinder-Oaxacahajotelmaa.

Suomessa selittymätön palkkaero
vertailussa pienempien joukossa.

on

kansainvälisessä

Perheen ja työn yhteensovittaminen näyttäisi kaventavan
palkkaeroja tulojakauman yläpäässä, mutta vastaavaa ei
havaita tulojakauman alapäässä.

Schäfer & Gottschall (2015)
Kansainvälinen vertailu

Eurostatin tulonjakotilasto (EU-SILC), josta
poimittiin 25 maan tilastotiedot, joiden tietoja
rikastettiin
maakohtaisilla
tiedoilla
työmarkkinainstituutioista.
Aineistoa
analysoitiin hierarkkisella regressioanalyysillä.
Lisäksi tarkasteltiin saksalaista
työnantaja-aineistoa.

Redmond & McGuinness (2019)
Kansainvälinen vertailu

työntekijä-

ESJS tilastoaineisto 28 Euroopan maasta.
Aineisto pitää sisällänsä palkkatietoja sekä
laajan joukon taustamuuttujia, jotka liittyvät
palkansaajien
ominaisuuksiin
ja
preferensseihin.
Palkkaerot
hajotetaan
selittymättömään
osaan
hajotelman avulla.

selittyvään
ja
Blinder-Oaxaca-

Maiden
välisissä
vertailuissa
työmarkkinainstituutioilla olevan
sukupuolten palkkaeroihin.

havaittiin
myönteinen

Tulokset olivat kuitenkin epäselvät tarkemman analyysin
perusteella, jossa vertailtiin saksalaisia sektoreita keskenään.

Kokonaispalkkaeron havaittiin olevan Euroopassa noin 13 %
prosenttia. Palkkaeroista kyettiin selittämään taustamuuttujilla
vain 1,2 %-yksikköä (8,8 %).
Selittymätöntä palkkaeroa pienensi miesten osalta,
työnantajan sektori, yrityksen koko ja työkokemuksen määrä.
Selittymätöntä palkkaeroa kuitenkin kasvatti huomattavasti
naisten parempi koulutustaso.
Suomen osalta sukupuolten väliset raakapalkkojen erot olivat
vertailumaita suuremmat, eikä Suomen palkkaeroista kyetty
selittämään taustamuuttujilla, kuin murto-osa.

4. Tutkimusaineisto
JHL:n palkkaeroselvityksen tavoitteena on tutkimuskirjallisuuden lisäksi tarkastella sukupuolten
palkkaeroihin vaikuttavia tekijöitä tilastollisen analyysin avulla.
Analyysin toteuttamiseksi JHL on hankkinut käyttöönsä Tilastokeskuksen tarjoamia tutkimusaineistoja,
joiden avulla kyetään tarkastelemaan sukupuolten palkkaeroihin vaikuttavia tekijöitä huomattavasti
tarkemmin verrattuna julkisesti saatavilla oleviin tilastotietoihin. Lopullinen tutkimusaineisto koottiin
yhdistelemällä
Tilastokeskuksen
palkkarakenneaineistoon
tietoja
eräistä
henkilötietojen
41
pitkittäisaineistomoduuleista (folk-henkilötietomoduuleista) .
Palkkarakenneaineisto on vuosittainen poikkileikkaus koko julkisen sektorin työvoimasta ja vuosittain 55–75
prosentin suuruinen otos yksityisen sektorin työvoimasta. Palkkarakenneaineistosta löytyy tietoja vuosilta
1995–2018 (Tilastokeskus, 2020). Yksityisen sektorin osalta aineistosta jää ulkopuolelle, tai on aliedustettuina
seuraavat ryhmät:
-

Valtaosa järjestäytymättömien yritysten työntekijöistä
Valtaosa alle 5 henkilöä työllistävien yritysten henkilöstöstä
Yritysten korkein johto ja omistajat sekä heidän perheenjäsenensä
Kesken tilastointikuukauden alkaneet ja päättyneet työsuhteet
Yritykset, joiden päätoimialana on maa-, metsä- ja kalatalouden, työnantajakotitalouksien ja
kansainvälisten järjestöjen toimialat.

Palkkarakenneaineisto on erittäin kattava tilastoaineisto, eikä sen puutteiden oleteta aiheuttavan suurta
harhaa sukupuolten välisten palkkaerojen analysointiin. Palkkarakenneaineisto pitää sisällänsä useita
tärkeitä palkkatasoon vaikuttavia muuttujia, kuten palkansaajan iän, sukupuolen, kokonaistuntiansiot ja
työnantajan toimialan.

41

vahvoilla
vaikutus

Pitkittäisaineistomoduuleja kutsutaan folk-moduuleiksi. Tarkemmat tiedot aineistokuvauksista löytyvät täältä.

Folk-henkilötietomoduulit
puolestaan
kootaan
erilaisia
tutkimusteemoja
varten
valmiiksi
tutkimusaineistoksi. Jokainen yksittäinen henkilötietomoduuli kootaan yhdistämällä tutkimusteeman
kannalta tärkeitä muuttujia Tilastokeskuksen henkilötietovarannoista ja mahdollisesti muista rekistereistä.
Folk-henkilötietomoduulien etu verrattuna moneen muuhun tilastoon on se, että useista muuttujista tietoja
on saatavilla jo vuodesta 1987 lähtien.
Tässä selvityksessä palkkarakenneaineiston tietoja rikastetaan folk-henkilötietomoduuleista saatavilla
tiedoilla, jotta palkkaeroja kyetään tutkimaan mahdollisimman tarkasti ottamalla huomioon erilaisten
taustamuuttujien vaikutus.
Ensimmäinen käyttöönotettu henkilötietomoduuli on folk-perustietomoduuli, joka pitää sisällänsä muuttujia
väestörakenne-, tulo-, työssäkäynti-, perhe- ja väestön koulutusrakennetilastojen tiedoista.
Perustietomoduulista poimitaan yksittäisille henkilöille tietoja työttömyydestä, työkokemuksesta ja
koulutusvuosista.
Tarkemmat
tiedot
aineistosta
on
saatavilla
Tilastokeskuksen
tutkimusaineistoaineistokatalogista.
Vaikka Tilastokeskuksen tarjoamat aineistot ovat valmiiksi tehty tutkimustyötä varten, tulee niitä silti käsitellä
ennen varsinaista analyysiä. Muutamia muuttujia, kuten työkokemuksen pituutta ei suoraan löydy
aineistosta, vaan se on pääteltävä henkilön työttömyys ja työjaksojen avulla. Myös kouluvuosien määrät on
pääteltävä aineistosta erikseen.
Koulutusvuosien määrät laskettiin kullekin henkilölle käyttäen Tilastokeskuksen arvioita 42 eri tutkintotasoihin
tarvittavista opiskeluvuosista seuraavasti:
-

Perusaste: 9 vuotta
Toinen aste: 12 vuotta
Erikoisammattikoulutusaste: 13,5 vuotta
Alin korkea-aste: 14,5 vuotta
Alempi korkea-aste: 15,5 vuotta
Ylempi korkea-aste: 17,5 vuotta
Tutkijakoulutusaste: 21 vuotta

Edellä mainittujen muokkausten lisäksi aineistosta poistettiin havainnot, joiden sukupuoli, tieto työsuhteen
osa-aikaisuudesta, työnantajan toimiala tai ammattinimiketieto oli puutteellinen. Lisäksi aineistosta
poistettiin havaintoja, joiden palkkatieto oli negatiivinen, eli nollaa pienempi. Lopullisesta
tutkimusaineistosta rajattiin ulkopuolelle myös upseerit, aliupseerit ja sotilasammattihenkilöstö, sillä heitä
esiintyy käytännössä vain yhdellä toimialalla.
Tilastokeskuksen tutkimusaineistot pitävät sisällään jokaisesta henkilöstä suojatun henkilötunnusnumeron,
jota voidaan käyttää tunnisteena aineistojen välillä sekä seurata yksittäistä havaintoa eri vuosina. Suojattua
henkilönumeroa ei voida käyttää tietojen yhdistämiseen tutkimusaineiston ulkopuolelta, mikä käytännössä
tarkoittaa, että tilastoaineistosta ei voida tunnistaa yksittäisiä ihmisiä.
Tässä selvityksessä Folk-henkilötietomoduuleista poimittiin erilaisia taustamuuttujia, joilla katsottiin olevan
vaikutusta yksilön palkanmuodostuksessa. Taustamuuttujat yhdistettiin palkkarakenneaineistoon ennen
varsinaista analyysiä käyttämällä Tilastokeskuksen suojattua henkilönumeroa.
Tilastoaineistojen analysointi suoritettiin Tilastokeskuksen Fiona-etäkäyttöjärjestelmässä, johon aineistot
toimitettiin käyttöluvan nojalla. Tilastollista mallinnusta varten palkkatiedoista laskettiin jokaiselle
havainnolla palkan luonnollinen logaritmi, jotta selitettävän muuttujan jakauma normalisoituu ja analyysin
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tulosten tulkinta helpottuu. Työkokemusvuodet arvioitiin jokaiselle henkilölle laskemalla yhteen
työssäolokuukausien määrät jokaiselta tilastovuodelta. Jokainen tässä selvityksessä esitelty tilastollinen malli
analysoidaan erikseen vuosille 2018 ja 2011. Lopulliseen analysoitavaan aineistoon otettiin mukaan vain
täysipäiväisesti työskentelevät miehet ja naiset.

5. Menetelmät ja tulokset
Tässä kappaleessa esitellään tilastoaineistoa lyhyesti kuvailevan analyysin avulla sekä tarkastellaan, mitkä
tekijät vaikuttavat sukupuolten välisiin palkkaeroihin ja kuinka suuri osa palkkaeroista kyetään selittämään
havaituilla taustamuuttujilla.
Tutkimuskirjallisuudessa tyypillinen tapa tarkastella sukupuolten välisiä palkkaeroja on pienimmän
neliösumman (OLS) regressioanalyysi. Tilastollisen analyysin toteuttamiseksi valittiin kolme erilaista
regressioanalyysimallia, joiden avulla palkkaeroja kyetään tarkastelemaan eri näkökulmista.
Ensimmäisessä analyysissä palkkaeroja tarkastellaan yleisellä tasolla tavallisen regressiomallin avulla. Tämän
jälkeen palkkaeroja tarkastellaan tulojakauman eri kohdissa ei-ehdollistetun kvantiiliregression avulla.
Viimeisessä analyysissä palkkaerot pilkotaan selittyvään ja selittymättömään osaan Blinder – Oaxaca hajotelman avulla.
Tavallisen lineaarisen regressiomallin avulla voidaan tutkia, miten yksittäiset muuttujat vaikuttavat
palkanmuodostukseen rakentamalla palkkayhtälö, jonka selitettäväksi muuttujaksi asetetaan henkilön
kuukausiansioiden luonnollinen logaritmi ja selittäviksi muuttujiksi taustatekijöitä, joilla on vaikutus
havaittuun palkkaan.
Ei-ehdollistetun kvantiiliregression avulla puolestaan voidaan tarkastella, miten sukupuolten väliset
palkkaerot käyttäytyvät tulojakauman eri kohdissa, joka käytännössä kertoo, kuinka suuret sukupuolten
palkkaerot ovat matalatuloisten, keskituloisten ja korkeatuloisten osalta. Kvantiiliregression avulla voidaan
esimerkiksi havainnoida mahdollisia lasikattoja työmarkkinoilla, jossa palkkaerot kasvavat tulojakauman
yläpäässä.
Blinder - Oaxaca -hajotelman avulla puolestaan voidaan pilkkoa palkkaerot selittyvään ja selittymättömään
osaan, joista jälkimmäisen katsotaan antavan viitteitä sukupuoleen kohdistuvasta palkkasyrjinnästä.
Palkkaeroja tutkitaan poikkileikkauksina 2 eri ajankohtana (2011 ja 2018). Analysoimalla kahta eri ajankohtaa
erikseen, voidaan arvioida, miten palkkaerot ovat kehittyneet 2010 – luvulla. Tulokset on raportoitu
kokoaikaisesti työskentelevien osalta, mutta pyydettäessä tulokset ovat saatavilla siten, että mukana ovat
myös osa-aikaiset palkansaajat. Kaikissa malleissa pyritään huomiomaan seuraavat taustamuuttujat kaikkien
palkansaajien osalta:
-

Sukupuoli
Ammatti (Isco-koodiston kolminumerotaso)
Ikä ja iän neliö
Siviilisääty
Onko perheessä alle seitsemänvuotiaita lapsia
Koulutusvuodet
Työkokemusvuodet
Säännöllinen viikkotyöaika
Tehdyt ylityötunnit

-

Työttömyysjakso tilastovuonna
Työnantajan koko (henkilöstömäärän perusteella)
Työnantajan toimiala (TOL-08 päätoimiala)

5.1 Kuvaileva analyysi
Tässä kappaleessa esitellään tutkimusaineistoa tarkastelemalla inhimilliseen pääomaan vaikuttavien
muuttujien tunnuslukuja miesten ja naisten välillä. Kuvaileva analyysi valottaa hieman, kuinka miehet ja
naiset eroavat toisistaan työmarkkinoilla tutkimusaineiston osalta.
Taulukossa 4 on havainnollistettuna aineiston tunnuslukuja vuoden 2018 osalta miesten ja naisten välillä.
Taulukosta 4 havaitaan, että miesten ansiot ovat naisia suuremmat, miehet työskentelevät useammin
kokoaikaisena ja he ovat hieman naisia kokeneempia työkokemusvuosina mitattuna. Naiset puolestaan ovat
miehiä hieman vanhempia ja korkeammin koulutettuja sekä työskentelevät suurempien työnantajien
palveluksessa. Taulukon 4 perusteella havaitaan myös, että miehet tekevät keskimäärin pidempää
viikkotyöaikaa ja huomattavasti enemmän ylityötunteja.

Taulukko 4: Koko aineiston tunnusluvut vuodelta 2018

Keskiarvo
Kuukausiansiot
Kuukausiansioiden logaritmi
Kokoaikaisia (%)
Työkokemusvuodet
Koulutusvuodet
Ikä
Säännöllinen viikkotyöaika
Ylityötunnit
Työnantajan koko
Havaintojen määrä (N)

3 574
8,041
88,79
18,33
13,66
42,59
36,10
2,54
2567
553 104

Miehet
(Keskihajonta)
(1 792,41)
(0,62)
(9,76)
(2,76)
(11,929)
(7,41)
(7,83)
(5108)

Keskiarvo
2 845
7,83
80,65
18,21
14,12
43,86
34,97
0,90
4 129
737 451

Naiset
(Keskihajonta)
(1328,03)
(0,57)
(9,36)
(2,55)
(12,22)
(7,72)
(4,37)
(7063)

Taulukkoon 5 on kuvailtu vuoden 2018 aineistoa vain kokoaikaisesti työskentelevien osalta. Taulukosta
havaitaan jälleen miesten ansioiden olevan naisia suuremmat. Kokoaikaisesti työskentelevät naiset ovat
työkokemusvuosilla mitattuna miehiä hieman kokeneempia toisin, kuin osa- ja koko-aikaisesti
työskentelevien osalta.
Taulukon 5 tietojen mukaan kokoaikaisesti työskentelevät naiset ovat työmarkkinoilla myös hieman
vanhempia, korkeammin koulutetumpia sekä työskentelevät henkilöstömäärältään suurempien työnantajien
palveluksessa miehiin verrattuna. Miehillä puolestaan säännöllinen viikkotyöaika on keskimäärin hieman
pidempi ja he tekevät myös huomattavasti enemmän ylitöitä.

Taulukko 5: Aineiston tunnusluvut vuodelta 2018 vain kokoaikaisesti työskentelevien osalta

Keskiarvo
Kuukausiansiot
Kuukausiansioiden logaritmi
Työkokemusvuodet
Koulutusvuodet
Ikä
Säännöllinen viikkotyöaika
Ylityötunnit
Työnantajan koko
Havaintojen määrä (N)

3 842
8,183
18,982
13,811
43,136
38,360
2,682
2 610
491 104

Miehet
(Keskihajonta)
(1669,458)
(0,365)
(9,397)
(2,745)
(11,385)
(1,963)
(8,071)
(5 210)

Keskiarvo
3 150
7,999
19,145
14,356
44,878
38,089
0,907
4 330
594 756

Naiset
(Keskihajonta)
(1220,334)
(0,323)
(8,958)
(2,522)
(11,463)
(1,799)
(4,345)
(7 320)

Taulukossa 6 on kuvailtu tutkimusaineiston tietoja koko- ja osa-aikaisesti työskentelevistä miehistä ja naisista
vuoden 2011 osalta. Taulukosta 6 havaitaan jälleen, että miehet ansaitsivat keskimäärin naisia enemmän ja
heistä suurempi osuus työskenteli kokoaikaisesti. Vuonna 2011 koko- ja osa-aikaiset miehet olivat naisiin
verrattuna keskimäärin hieman kokeneempia, tekivät säännöllisellä viikkotyöajalla mitattuna pidempää
työviikkoa sekä huomattavasti enemmän ylitöitä. Taulukon 6 tietojen mukaan naiset puolestaan olivat miehiä
korkeammin koulutetumpia, keskimäärin hieman vanhempia ja työskentelivät henkilöstömäärältään
suurempien työnantajien palveluksessa.
Taulukko 6: Koko aineiston tunnusluvut vuodelta 2011

Keskiarvo
Kuukausiansiot
Kuukausiansioiden logaritmi
Kokoaikaisia (%)
Työkokemusvuodet
Koulutusvuodet
Ikä
Säännöllinen viikkotyöaika
Ylityötunnit
Työnantajan koko
Havaintojen määrä (N)

3 362
8,02
92,1
16,39
13,47
42,35
37,34
2,40
3 242
540 581

Miehet
(Keskihajonta)
(1546,26)
(0,48)
(7,70)
(2,79)
(11,65)
(7,04)
(7,45)
(6006)

Keskiarvo
2601,82
7,77
80,65
16,03
13,70
43,73
35,76
0,99
4 385
733 649

Naiset
(Keskihajonta)
(1134,94)
(0,48)
(7,55)
(2,58)
(11,88)
(8,19)
(4,91)
(7 457)

Lopuksi taulukossa 7 on kuvailtu aineistoa vuoden 2011 tilanteen mukaan vain kokoaikaisesti työskentelevien
miesten ja naisten osalta. Taulukosta havaitaan jälleen miesten ansaitsevan naisia enemmän, mutta
huomionarvoisena erona vuoteen 2018 verrattuna kokoaikaisesti työskentelevät miehet olivat
työkokemusvuosissa mitattuna naisia keskimäärin kokeneempia vuonna 2011.
Työkokemusvuosien lisäksi miesten säännöllinen viikkotyöaika oli naisia keskimäärin hieman pidempi ja
miehet tekivät huomattavasti enemmän ylityötunteja. Kokoaikaisesti työskentelevät naiset puolestaan olivat
miehiä korkeammin koulutettuja, vanhempia ja työskentelivät henkilöstömääriltään miehiä suuremmissa
yrityksissä.

Taulukko 7: Aineiston tunnusluvut vuodelta 2011 vain kokoaikaisesti työskentelevien osalta

Kuukausiansiot
Kuukausiansioiden logaritmi
Työkokemusvuodet
Koulutusvuodet
Ikä
Säännöllinen viikkotyöaika
Ylityötunnit
Työnantajan koko
Havaintojen määrä (N)

Keskiarvo
3 497
8,088
16,718
13,540
42,596
38,605
2,482
3 182
498 142

Miehet
(Keskihajonta)
(1494)
(0,368)
(7,450)
(2,790)
(11,220)
(5,098)
(7,574)
(5947)

Keskiarvo
2 819
7,890
16,611
13,860
44,359
38,354
0,9812
4 496
609 082

Naiset
(Keskihajonta)
(1062)
(0,320)
(7,233)
(2,570)
(11,158)
(5,286)
(4,718)
(7 616)

Taulukkojen 4–7 perusteella voidaan todeta, että miesten ja naisten erot keskimääräisissä kuukausiansioissa
ovat merkittävät, mutta samalla havaitaan eroja myös muissa taustamuuttujissa, joilla on todennäköisesti
vaikutus palkkaukseen. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan näiden erojen vaikutusta itse ansioihin.

5.2 Lineaarinen regressioanalyysi
Regressioanalyysin avulla voidaan tutkia, millainen vaikutus yksittäisellä taustamuuttujalla on palkkaan.
Käytännössä regressioanalyysin tulosten perusteella voidaan teoriassa vastata esimerkiksi seuraaviin
kysymyksiin: Miten palkkani muuttuisi, jos kouluttaudun yhden lisävuoden ja kaikki muu pysyisi ennallaan?
Millainen palkkani olisi, jos edustaisin toista sukupuolta ja kaikki muu pysyisi ennallaan?
Tässä kappaleessa regressioanalyysillä tarkastellaan sukupuolten välisiä rakennevakioituja palkkaeroja, eli
kuinka suuri on sukupuolesta johtuva palkkaero, kun erot taustatekijöissä on huomioitu. Regressioyhtälö
muodostetaan asettamalla selitettäväksi muuttujaksi kokonaistyöajan kuukausiansion luonnollinen logaritmi
ja selittäviksi muuttujiksi joukko palkkaan vaikuttavia tekijöitä, kuten työntekijän ikä, yrityksen toimiala,
ammatti ja tehdyt työtunnit. Kuukausiansioiden luonnollisen logaritmin käyttäminen tilastollisissa
mallinnuksissa tarkoittaa, että saadut tulokset vastaavat likimäärin prosentuaalisia vaikutuksia. Tulosten
raportoinnin yhteydessä vaikutuksista lasketaan kuitenkin auki varsinaiset prosenttimuutokset, joten
tekstissä esiintyvät arvot saattavat hieman erota taulukoissa raportoiduista arvoista.
Tästä eteenpäin inhimillisen pääoman muuttujiksi nimitetään muuttujajoukkoa, joka pitää sisällänsä iän, iän
neliön, koulutusvuodet, työkokemusvuodet, säännöllisen viikkotyöajan tunteina, tehtyjen ylityötuntien
määrään, tilastovuonna koetun työttömyysjakson, työnantajan koon, siviilisäädyn ja tiedon perheessä
olevasta alle 7-vuotiaasta lapsesta. Lisäksi ammattia ja työnantajan toimialaa nimitetään lyhyemmin
työmarkkinoiden segregaatiota kuvaaviksi muuttujiksi.
Tärkeimpänä selittävänä tekijänä regressiomallissa käytetään sukupuolimuuttujaa, jonka avulla havaitaan
palkkaeron suuruus, kun valitut taustamuuttujat ovat huomioituna. Ideaalitilanteessa sukupuolimuuttujan
regressiokertoimen arvo on tilastollisesti merkityksetön tai 0, jolloin sukupuolella ei ole tilastollista vaikutusta
palkkaan. Regressiomalliin huomioidaan myös tieto ammatista ja yrityksen toimialasta, jotta
sukupuolimuuttujan vaikutuksesta voidaan putsata ammatillisen segregaation vaikutus. Edellä mainitussa
tarkastelutavassa tarkastellaan palkkaeroja saman ammatin ja toimialan sisällä.

Analyysissä käytettävää regressiomallia voidaan havainnollistaa yhtälön (2) mukaisesti.
ln(𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 ) = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝛽𝛽′𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝛾𝛾 ′ 𝐴𝐴𝑗𝑗 + 𝜀𝜀𝑖𝑖

(2),

Jossa ln(Wij)on henkilön i palkka ammatissa j, α on regressioyhtälön vakiotermi, β’ pitää sisällään
regressiokertoimet taustamuuttujavektorille 𝑋𝑋𝑖𝑖 . Taustamuuttujat 𝑋𝑋𝑖𝑖 pitävät sisällänsä palkkaan vaikuttavat
inhimillisen pääoman taustatekijät. 𝛾𝛾 ′ puolestaan pitää sisällänsä työhön liittyvät taustatekijät, kuten
työnantajan toimiala ja ammatti, joiden vaikutukset palkkaan oletetaan olevan identtisiä jokaiselle samaan
ammattiin ja toimialaan kuuluvalle henkilölle. Tärkeimpänä regressiokertoimena 𝛽𝛽1 pitää sisällänsä
sukupuolen vaikutuksen palkkaan. Viimeisenä 𝜀𝜀𝑖𝑖 pitää sisällänsä virhetermin, eli ennustetun palkan ja
todellisen havaitun palkan erotuksen.

Taulukkoon 8 on raportoitu regressioanalyysin tulokset rajaamalla aineisto koskemaan vuonna 2018
kokoaikaisia työssä käyneitä palkansaajia. Taulukossa 8 raportoidaan neljän eri regressiomallin tulokset siten,
että vasemmalta oikealle tarkasteltuna malliin lisätään vaiheittain enemmän taustatekijöitä.

Taulukon 8 mallissa (1) on raportoitu regressioanalyysin tulokset ainoastaan sukupuolimuuttujalle, joka
käytännössä kertoo sukupuolten palkkaeron ilman taustamuuttujien huomiointia. Mallin (1) perusteella
sukupuolten palkkaero koko-aikaisesti työskentelevien osalta on 16,6 prosenttia. Mallissa (2) raportoidaan
sukupuolimuuttujan lisäksi inhimillisen pääoman vaikutuksen palkkatasoon. Mallista (2) havaitaan, että
sukupuolten palkkaero itseasiassa kasvaa 17,7 prosenttiin.
Mielenkiintoinen ero mallin (1) ja (2) välillä selittyy muun muassa sillä, että naisten ja miesten
koulutustasojen erot ovat tasoittuneet ja kääntyneet naisten hyväksi 1990 ja 2000-luvuilla, mutta
sukupuolten palkkaerot eivät ole kuitenkaan kaventuneet tämän seurauksena. Kappaleen 5.1 kuvailevan
analyysin taulukossa 5 havaitaan myös, että naiset ovat työkokemukseltaan hieman miehiä kokeneempia,
jonka perusteella voisi olettaa, että sukupuolten väliset erot ansioissa olisivat kaventuneet. Selityksiä
palkkaeroihin on siis etsittävä muualta, kuin eroista inhimillisessä pääomassa.
Malliin (3) lisätään ammatillisen segregaation vaikutus, jonka vuoksi sukupuolesta johtuva palkkaero
kaventuu huomattavasti 9,8 prosenttiin. Mallissa (4) huomioidaan edellisten lisäksi myös työnantajan
päätoimiala. Mallin (4) mukaan sukupuolesta johtuva palkkaero olisi 8,8 prosenttia, mikä on huomattavasti
vähemmän, kuin erot havaituissa raakapalkoissa, mutta edelleen sukupuolimuuttujan vaikutus on
huomattava ja tilastollisesti erittäin merkitsevä.
Taulukon 8 mukaan sukupuolten väliset palkkaerot ovat huomattavat, vaikka laaja joukko taustamuuttujia
on huomioituna. Lisäksi työmarkkinoiden segregaatiolla näyttäisi olevan merkittävin vaikutus sukupuolten
palkkaeroihin ja inhimillisen pääoman taustamuuttujilla itseasiassa palkkaeroja kasvattava vaikutus.

Taulukko 8: Lineaarisen regressiomallin tulokset vuoden 2018 poikkileikkauksella kokoaikaisesti työskentelevien osalta

Muuttuja
Nainen
Alle 7-vuotias lapsi
Naimisissa
Säännöllinen viikkotyöaika
Ylityötunnit
Työkokemusvuodet
Työttömänä tilastovuonna
Koulutusvuodet
Työantajan koko /1000
Ikä
ikä2/100
Ammatti (Isco-3) – FE
Yrityksen päätoimiala - FE
Otoksen koko (N)
R2

(1)

(2)

(3)

(4)

-0,181***
(-5,79)

-0,195***
(-12,38)

-0,103***
(-11,94)

-0,0919***
(-12,18)

0,00311
(1,41)
0,0322***
(5,48)
0,000584
(0,18)
0,00884***
(19,29)
0,0120***
(12,48)
-0,146***
(-13,85)
0,0660***
(14,58)
-0,00189
(-1,90)
0,0122***
(4,29)
-0,0169***
(-5,38)
Ei
Ei
1 078 538
0,4225

0,000262
(0,20)
0,0179***
(5,07)
0,00960***
(5,42)
0,00938***
(33,41)
0,00822***
(12,99)
-0,0921***
(-11,36)
0,0278***
(12,35)
-0,00597
(-1,26)
0,0132***
(6,82)
-0,0160***
(-7,79)
Kyllä
Ei
1 078 538
0,6280

-0,0000724
(-0,06)
0,0161***
(4,80)
0,00587**
(2,68)
0,00909***
(34,90)
0,00732***
(12,85)
-0,0887***
(-11,48)
0,0280***
(12,19)
0,000417
(1,04)
0,0128***
(6,69)
-0,0147***
(-7,64)
Kyllä
Kyllä
1 078 538
0,6602

Ei
Ei
1 078 538
0,0668

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.
T-testisuure sulkeissa regressiokertoimien alapuolella.
Keskivirheet klusteroitu ammattinimikkeen 3-numerotasolla

Taulukossa 9 on raportoituna taulukkoa 8 vastaavien regressiomallien tulokset, mutta aineisto on rajattu
koskemaan vuonna 2011 kokoaikaisesti työskentelevien palkansaajia.
Taulukosta 9 havaitaan hyvin vastaavanlainen ilmiö, kuin vuoden 2018 osalta; huomioimalla inhimillisen
pääomaan vaikuttavat taustatekijät mallissa (2), sukupuolten väliset palkkaerot hieman kasvavat. Ilmiötä
voidaan niin ikään perustella sillä, että työssäkäyvät naiset olivat vuonna 2011 korkeammin koulutettuja ja
työkokemusvuosilla mitattuna lähes yhtä kokeneita miehiin verrattuna, mikä ei ole kuitenkaan johtanut
vastaavissa määrin sukupuolten palkkaerojen kaventumiseen.
Taulukon 9 mallin (1) perusteella sukupuolten väliset palkkaerot olivat vuonna 2011 kokoaikaisesti
työskentelevien osalta noin 18 prosenttia, tarkoittaen, että naiset ansaitsevat noin viidenneksen vähemmän
miehiin verrattuna. Mallissa (2) on kontrolloitu inhimilliseen pääomaan vaikuttavat taustamuuttujat, jolloin
palkkaero kasvaa 18,3 prosenttiin. Mallissa (3) on huomioitu ammatillisen segregaation vaikutus, jolloin
sukupuolen vaikutus palkkaan pienenee 10,9 prosenttiin. Viimeisessä mallissa (4) otetaan huomioon
edellisten lisäksi myös työnantajan päätoimiala, jolloin sukupuolen vaikutus palkkaan pienenee entisestään
noin 9,7 prosenttiin.

Taulukko 9: Lineaarisen regressiomallin tulokset vuoden 2011 poikkileikkauksella kokoaikaisesti työskentelevillä

Muuttuja
Nainen
Alle 7-vuotias lapsi
Naimisissa
Säännöllinen viikkotyöaika
Ylityötunnit
Työkokemusvuodet
Työttömänä tilastovuonna
Koulutusvuodet
Työantajan koko (*1000)
Ikä
ikä2/100
Ammatti (Isco-3) – FE
Yrityksen päätoimiala - FE
Otoksen koko (N)
R2

(1)

(2)

(3)

(4)

-0,199***
(-6,29)

-0,202***
(-12,04)
0,0128***
(5,00)
0,0328***
(4,72)
0,00291***
(3,69)
0,00871***
(21,06)
0,0126***
(13,07)
-0,135***
(-10,68)
0,0651***
(14,33)
-0,00121
(-1,40)
0,00977***
(3,61)
-0,0120***
(-4,11)
Ei
Ei
1 097 530
0,4226

-0,115***
(-11,70)
0,00641**
(3,11)
0,0178***
(4,61)
0,00532***
(6,38)
0,00924***
(37,15)
0,00909***
(13,64)
-0,0912***
(-10,07)
0,0287***
(13,83)
-0,000533
(-0,99)
0,0106***
(6,14)
-0,0121***
(-6,79)
Kyllä
Ei
1 097 530
0,6114

-0,102***
(-12,35)
0,00518**
(2,66)
0,0157***
(4,44)
0,00496***
(5,59)
0,00904***
(39,15)
0,00799***
(12,38)
-0,0897***
(-11,00)
0,0281***
(13,26)
0,00101*
(2,41)
0,0109***
(6,19)
-0,0114***
(-6,57)
Kyllä
Kyllä
1 097 530
0,6480

Ei
Ei
1 097 530
0,0772

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.
T-testisuure sulkeissa regressiokertoimien alapuolella.
Keskivirheet klusteroitu ammattinimikkeen 3-numerotasolla

Yhteenvetona voidaan todeta, että lineaarisen regressioanalyysin tulokset antavat viitteitä työmarkkinoiden
segregaation merkittävästä vaikutuksesta palkkaeroihin. Lisäksi vertailemalla vuosien 2011 ja 2018
aineistoilla tehtyjä regressioanalyysejä huomataan, sukupuolesta johtuva palkkaero on hieman kaventunut
vuosien välillä riippumatta mallista. Sukupuolen vaikutus palkkaan vaikuttaisi kuitenkin olevan keskimäärin
edelleen voimakas ja tilastollisesti erittäin merkitsevä.

5.3 Ei-ehdollistettu kvantiiliregressio
Luvussa 5.2 esitellyn regressioanalyysin tulokset antavat yleiskuvan siitä, mikä on Suomessa vallitseva
sukupuolten palkkaero keskimäärin. Tässä kappaleessa analyysiä laajennetaan tutkimalla palkkaeroja
tulojakauman eri kohdissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu sukupuolten palkkaerojen vaihtelevan
esimerkiksi matala-, keski- ja korkeatuloisten osalta (esim. Albrecht et al., 2003; Blau & Kahn, 2017;
Christofides et al. 2013).
Tässä kappaleessa sukupuolten palkkaeroja arvioidaan tulojakauman eri kohdissa käyttämällä eiehdollistettua kvantiiliregressiomallia. Ei-ehdollistetun kvantiiliregressiomallin käyttöä ekonometrisena
menetelmänä ovat popularisoineet muun muassa Fortin, Firpo & Lemineux (2009). Tarkempi kuvaus
menetelmän käytöstä löytyy esimerkiksi Borgen (2016) julkaisemasta menetelmäartikkelissa. Ei-

ehdollistetussa kvantiiliregressiossa jokainen kvantiili 43 muodostetaan selitettävän muuttujan
(kuukausiansioiden luonnollinen logaritmi) jakauman perusteella. Ei-ehdollistetun kvantiiliregression avulla
kyetään tarkastelemaan, muuttuuko sukupuolen vaikutus palkkaan, kun verrataan miehiä ja naisia keskenään
eri tulotasoilla. Kyseinen menetelmä vastaa siis kysymykseen, onko sukupuolen vaikutus palkkaan erilainen
riippuen tarkasteltavasta tulotasosta, kun valitut taustamuuttujat ovat huomioituna.
Ei- ehdollistetun kvantiiliregression avulla voidaan tutkia mahdollisen lasikattoilmiön tai tahmean lattian
olemassaoloa. Lasikatto (tahmea lattia) voidaan määritellä tilanteeksi, jossa sukupuolen vaikutus palkkaan
kasvaa (vähenee) tulojen kasvaessa (esim. Albrecht et al., 2003). Palkkaerojen tutkiminen palkkajakauman
eri kohdissa on tärkeää, sillä palkkasyrjintää saattaa esiintyä eri tavalla korkea- ja matalapalkkaisten miesten
ja naisten välillä. Tällöin myös keinot, joilla sukupuolten välisiin palkkaeroihin tulisi puuttua saattavat olla
erilaiset. Tässä selvityksessä käytetty menetelmä muistuttaa Firpo, Fortin, & Lemieux (2009) esittelemää
menetelmää, jossa palkkaeroja tarkastellaan tulokymmenyksittäin.
Taulukossa 10 esitellään ei-ehdollistetun kvantiiliregressiomallin tuloksia vuonna 2018 kokoaikaisille
palkansaajille ja taulukossa 11 on vastaavat tulokset vuodelle 2011. Jokaiseen taulukkoon on raportoitu vain
sukupuolimuuttujan vaikutukset tulotasoittain, jotta luettavuus pysyisi kohtuullisena. Taulukoiden malleissa
(1) regressoidaan vain sukupuolimuuttujan vaikutukset, ilman taustamuuttujien huomioimista. Tällöin
malleissa (1) käytännössä havainnoidaan sukupuolten välisiä raakapalkkojen eroja tulotasoittain. Malleissa
(2) raportoidaan sukupuolimuuttujan vaikutus, kun inhimilliseen pääomaan vaikuttavat taustamuuttujat ovat
huomioituna. Malleissa (3) raportoidaan sukupuolimuuttujan vaikutukset, kun inhimilliseen pääomaan
vaikuttavien muuttujien lisäksi huomioidaan ammatillinen segregaatio miesten ja naisten välillä. Viimeisissä
malleissa (4) raportoidaan sukupuolimuuttujan vaikutus, kun edellä mainittujen lisäksi myös työnantajan
toimiala on huomioituna.
Esitellyt mallit on raportoitu siten, että taulukoissa siirrytään ylhäältä yksinkertaisesta mallista (1) alaspäin
kohti monimutkaisempaa mallia (4), jossa taustamuuttujia on enemmän huomioituna. Malleissa käytetyt
taustamuuttujat ovat samat, mitä kappaleessa 5.2 esitellyissä regressioanalyyseissä on käytetty. Taulukon
jälkeen havainnollistetaan sukupuolimuuttujan vaikutukset graafisesti kuvioiden avulla. Graafisen esitystapa
havainnollistaa selkeämmin, kuinka suuret erot eri mallien tuloksilla on ja miten sukupuolen vaikutus
palkkaan vaihtele tulotasoittain.
Taulukon 10 perusteella kaikissa esitellyissä regressiomalleissa naiset näyttävät ansaitsevat miehiä
vähemmän riippumatta tarkasteltavasta tulotasosta tai huomioitavista tautsamuuttujista. Taulukon 10
mallista (1) havaitaan sukupuolten välisten raakapalkkojen erojen olevan matalatuloisten osalta 8,4
prosenttia, keskituloisten osalta 19,4 prosenttia ja korketuloisten osalta 21,3 – 19,2 prosenttia. Kuviosta (16)
huomataan graafisen tarkastelun perusteella, että raakapalkkojen erot nousevat mallissa (1) nopeasti noin
20 prosenttiin keskituloisten osalta, mutta palkkaerojen kasvuvauhti hidastuu tulojakauman yläpäähän
siirryttäessä ja jopa hieman laskee kaikista korkeimpituloisten miesten ja naisten välillä.
Taulukon 10 mallissa (2) otetaan huomioon inhimilliseen pääomaan vaikuttavien taustamuuttujien
vaikutukset. Mallin (2) tulosten perusteella havaitaan, että sukupuolten palkkaerot ovat edelleen
huomattavat kaikissa tulokymmenyksissä. Pienituloisten osalta sukupuolten palkkaerot ovat noin 8,5
prosenttia, keskituloisten osalta 20,2 prosenttia ja korkeatuloisten osalta noin 23,2 – 23,8 prosenttia.
Vertailemalla malleja (1) ja (2) keskenään, huomataan, että lisäämällä inhimilliseen pääomaan vaikuttavia
taustamuuttujia, havaitut palkkaerot tulojakauman alapäässä eivät suuresti muutu. Keski- ja korkeatuloisten
osalta sukupuolten palkkaerot kuitenkin kasvavat huomattavasti, kun malliin lisätään taustamuuttujia. Tulos
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Kvantiilit ovat muuttujan (esim. kuukausiansioiden) jakauman kohtia, joiden ala- tai yläpuolelle jää tietty määrä havaintoja.

on mielenkiintoinen, sillä se viittää siihen, että naisille maksetaan tulojakauman yläpässä huomattavasti
vähemmän, kun huomioidaan inhimilliseen pääomaan vaikuttavat taustamuuttujat.
Taulukon 10 mallissa (3) on huomioitu inhimilliseen pääomaan vaikuttavien taustatekijöiden lisäksi
ammatillinen segregaatio. Mallin (3) perusteella huomataan, että palkkaerot ovat matalatuloisten osalta noin
-2,4 prosenttia, keskituloisten osalta 10,4 prosenttia ja korkeatuloisten osalta 16,8 – 21,7 prosenttia. Mallin
(3) tulosten graafinen tarkastelu kuviossa 16 alleviivaa selkeästi, että ammatillisen segregaation
huomioiminen vähentää havaittuja sukupuolten palkkaeroja huomattavasti matala- ja keskituloisten osalta,
mutta vaikutus ei ole niin selvä korkeatuloisten osalta.
Viimeisessä mallissa (4) otetaan edellisten lisäksi huomioon myös työnantajan päätoimiala, jolloin
sukupuolesta johtuva palkkaero kaventuu hieman lisää. Sukupuolesta johtuva palkkaero on mallin (4)
mukaan noin 2 prosenttia matalatuloisten osalta, 9,5 prosenttia keskituloisten osalta ja edelleen jopa 15 –
19,2 prosenttia korkeatuloisten osalta. Huomioimalla työmarkkinoiden segregaation vaikutukset
regressioanalyysin tulokset viittaavat siihen, että keskimäärin sukupuolten väliset palkkaerot kaventuvat
kaikilla paitsi aivan ylimmillä tulotasoilla. Analyysin mukaan sukupuolimuuttujalle jää edelleen selitysvoimaa
kaikilla tulotasoilla, mutta sen vaikutus kasvaa siirryttäessä tulojakaumalla ylöspäin. Taulukossa 10 esiteltyjen
tulosten perusteella havaitaan voimakas tilastollinen lasikattoilmiö, jossa palkkaerot repeävät ylemmillä
tulotasoilla
Taulukko 10: Kvantiiliregression tulokset vuoden 2018 poikkileikkauksella vain kokoaikaisesti työskentelevien osalta.

Malli
Malli (1)
Vain sukupuoli
Malli (2)
Inhimillisen pääoman
muuttujat
Malli (3)
Ammatti – FE
Malli (4)
Toimiala + Ammatti – FE

10

20

30

40

50

60

70

80

90

99

-0,0875***
(-121,58)

-0,114***
(-180,31)

-0,144***
(-216,28)

-0,184***
(-251,62)

-0,216***
(-262,54)

-0,226***
(-255,74)

-0,232***
(-238,61)

-0,232***
(-207,33)

-0,239***
(-152,38)

-0,213***
(-49,32)

-0,0884***
(-124,58)

-0,116***
(-193,57)

-0,147***
(-241,88)

-0,189***
(-289,97)

-0,226***
(-314,20)

-0,240***
(313,14)

-0,249***
(289,47)

-0,252***
(-244,61)

-0,272***
(-175,61)

-0,265***
(-55,01)

-0,0245**
(-3,33)

-0,0408***
(-5,21)

-0,0613***
(-7,05)

-0,0857***
(-7,95)

-0,110***
(-8,68)

-0,124***
(-9,35)

-0,135***
(-9,52)

-0,146***
(-8,56)

-0,184***
(-6,17)

-0,244***
(-3,64)

-0,0206**
(-3,09)

-0,0349***
(-4,63)

-0,0544***
(-6,83

-0,0774***
(-7,95)

-0,100***
(-8,88)

-0,113***
(-10,01)

-0,122***
(-11,72)

-0,131***
(-12,92)

-0,163***
(-9,17)

-0,213***
(-4,32)

Otoksen koko (N)

1 078 538

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.
T-testisuure sulkeissa regressiokertoimien alapuolella.

Kuviossa 16 havainnollistetaan taulukon 10 tuloksia graafisesti siten, että vaaka-akselilla vasemmalla ovat
kaikista matalatuloisimmat henkilöt ja oikealla puolestaan kaikista korkeatuloisimmat. Pystyakselilla
havainnollistetaan sukupuolten välistä palkkaeroa riippuen tarkasteltavasta tulotasosta. Kuviosta havaitaan
selkeästi, että sukupuolten palkkaerot kasvavat tulotason kasvaessa riippumatta mallista, mikä antaa viitteitä
vahvasta lasikattoilmiöstä Suomen työmarkkinoilla. Selkeimmin lasikattoilmiö havaitaan punaisen ja
harmaan käyrän osalta, kun työmarkkinoiden segregaatio on huomioituna.

Kuvio 16: Kvantiiliregression tulokset graafisesti vuoden 2018 poikkileikkauksella vain kokoaikaisesti työskentelevien osalta.

Ajallisen vertailun vuoksi analyysi toistettiin vuoden 2011 tilastoaineistolla. Taulukossa 11 on raportoitu
neljän eri mallin tulokset samalla tavalla, kuin taulukossa 10. Ylhäältä alaspäin siirrytään yksinkertaisesta
mallista kohti monimutkaisempaan ja enemmän taustatekijöitä huomioivaan malliin. Lisäksi kuvio 17
havainnollistaa taulukon 11 tuloksia graafisesti.
Taulukon 11 mallissa (1) on raportoituna sukupuolten väliset raakapalkkojen erot, jotka ovat matalatuloisten
osalta 9,5 prosenttia, keskituloisten osalta 20,6 prosenttia ja korketuloisten osalta 23,3 – 22,1 prosenttia.
Kuviosta (16) huomataan graafisen tarkastelun perusteella, että raakapalkkojen erot nousevat mallissa (1)
nopeasti yli 20 prosenttiin keskituloisten osalta, mutta palkkaerojen kasvuvauhti hidastuu tulojakauman
yläpäähän siirryttäessä ja jopa hieman laskee kaikista korkeimpituloisten miesten ja naisten välillä.
Mallin (2) perusteella sukupuolesta johtuvat palkkaero kaventui maltillisesti 9,2 prosenttiin tulojakauman
alapäässä, kun inhimillisen pääoman taustamuuttujat huomioitiin. Keskituloisten osalta taustamuuttujien
lisääminen malliin ei juurikaan vaikuttanut palkkerojen kaventumiseen sillä ne olivat edelleen peräti 20,6
prosenttia. Korkeatuloisten osalta sukupuolesta johtuva palkkaero peräti kasvoi 24,6 – 24,9 prosenttiin
taustamuuttujien ollessa huomoituna. Mallissa (3), jossa huomioidaan taustamuuttujien lisäksi palkansaajien
ammatti, sukupuolesta johtuva palkkaero pienenee tulojakauman alapäässä 3,5 prosenttiin. Keskituloisten
osalta sukupuolesta johtuvat palkkaero pieneni selvästi 11 prosenttiin ja korkeatuloisten osalta 18,3 – 24,3
prosenttia. Aivan ylimmässä tulopersentiilissä sukupuolesta johtuva palkkaero hieman kasvoi, kun
palkansaajien ammattinimike oli huomioituna. Viimeisessä mallissa (4) huomioitiin taustamuuttujien ja
ammatin lisäksi myös työnantajan toimiala, jonka seurauksena sukupuolesta johtuva ero palkoissa kaventui
matalapalkkaisten osalta 3,2 prosenttiin, keskipalkkaisten osalta 10,1 prosenttiin ja korkeatuloisten osalta
16,1–21,3 prosenttiin.

Taulukko 11: Kvantiiliregressio vuoden 2011 poikkileikkauksella vain kokoaikaisesti työskentelevien osalta.

Malli

10

20

30

40

50

60

70

80

90

99

-0,0999***
(-137,58)

-0,124***
(-202,44)

-0,166***
(-248,51)

-0,194***
(-281,84)

-0,231***
(-296,12)

-0,241***
(-282,76)

-0,248***
(-258,95)

-0,252***
(-223,29)

-0,265***
(-169,19)

-0,250***
(-59,70)

Malli (2)
Inhimillisen
pääoman
muuttujat

-0,0963***
(-132,59)

-0,121***
(-208,75)

-0,162***
(-263,54)

-0,191***
(-306,94)

-0,230***
(-331,95)

-0,244***
(-325,52)

-0,253***
(-299,05)

-0,260***
(251,79)

-0,282***
(-185,03)

-0,286***
(-62,55)

Malli (3)
Ammatti - FE

-0,0361***
(-4,50)

-0,0525***
(-6,37)

-0,0739***
(-8,73)

-0,0922***
(-9,87)

-0,116***
(-9,87)

-0,131***
(-9,90)

-0,145***
(-9,42)

-0,160***
(-8,40)

-0,202***
(-6,44)

-0,278***
(-3,48)

Malli (4)
Toimiala ja
Ammatti - FE

-0,0328***
(-4,61)

-0,0474***
(-6,44)

-0,0682***
(-9,37)

-0,0851***
(-11,36)

-0,107***
(-11,96)

-0,118***
(-12,55)

-0,129***
(-12,77)

-0,141***
(-12,63)

-0,175***
(-9,71)

-0,240***
(-4,01)

Malli (1)
Vain sukupuoli

Otoksen koko (N)

1 097 530

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.
T-testisuure sulkeissa regressiokertoimien alapuolella.

Kuvio 17: Kvantiiliregression tulokset graafisesti vuoden 2011 poikkileikkauksella vain kokoaikaisesti työskentelevien osalta.

Ei-ehdollistettu kvantiiliregressioanalyysi viittaa siihen, että sukupuolten palkkaerot ovat huomattavasti
suurempia tulojakauman yläpäässä. Etenkin mallit, joissa kontrolloidaan työmarkkinoiden segregaatio, antaa
vahvoja viitteitä siitä, että palkkaerot ovat verrattain maltillisia tulojakauman alapäässä ja verrattain suuria
tulojakauman yläpäässä. Palkkaerojen repeäminen tulojakauman yläpäässä saattaa tarkoittaa, että naisten
eteneminen huipputuloihin on hankalampaa verrattuna miehiin tai vähintäänkin sitä, että korkeatuloisten
osalta naiset saattavat kohdata enemmän syrjintää työelämässä, mikä viittaisi lasikattoilmiöön Suomen
työmarkkinoilla. Vertailemalla vuosia 2011 ja 2018 keskenään näyttäisi siltä, että lasikattoilmiö olisi hieman
laimentunut 2000-luvulla.

5.4 Blinder Oaxaca – hajotelma
Blinder Oaxaca-hajotelman avulla kokonaispalkkaero voidaan pilkkoa selittyvään -ja selittymättömään osaan.
Selittyvä osa palkkaerosta johtuu miesten ja naisten eroista palkkatasoon vaikuttavissa taustatekijöissä 44.
Selittymätön osa puolestaan havainnollistaa eroja siinä, miten miehille ja naisille maksetaan työmarkkinoilla
havaituista taustatekijöistä. Selittymätöntä osaa palkkaerosta voidaan pitää viitteenä sukupuolisyrjinnästä,
johon tulisi puuttua politiikkatoimenpiteillä, kuten palkka-avoimuuden lisäämisellä.
Blinder-Oaxaca-hajotelma rakennetaan estimoimalla ensiksi erilliset palkkayhtälöt miehille sekä naisille,
jonka jälkeen sukupuolikohtaisten palkkayhtälöiden regressiokertoimet korvataan koko aineiston, eli
miesten ja naisten yhteisen palkkayhtälön, regressiokertoimilla. Oletuksena on, että miesten ja naisten
yhteisen palkkayhtälön regressiokertoimet antavat kuvan siitä, miten taustamuuttujista maksetaan
työmarkkinoilla, jos ne toimisivat sukupuolineutraalisti. Lopullinen malli on esitelty yhtälössä (10), mutta
yhtälöiden (4)-(9) avulla esitellään mallin taustalla toimivaa logiikkaa.
Palkkayhtälö työntekijälle i, joka edustaa sukupuolta s, sekä työskentelee ammatissa j, voidaan kirjoittaa
yhtälöön (4), jossa 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ′ pitää sisällänsä palkkaan vaikuttavien taustatekijöiden joukon työntekijätasolla ja 𝛽𝛽𝑠𝑠
havaituille taustatekijöille estimoitujen kertoimien arvot sukupuolittain.
𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑠𝑠 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ′ + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

(4)

����
𝑊𝑊𝑓𝑓 = 𝛽𝛽𝑓𝑓 𝑋𝑋′𝑓𝑓

(5)

Ottamalla yhtälöstä (4) keskimääräiset logaritmisoidut kuukausiansiot erikseen miehille (m) ja naisille (f)
saadaan yhtälöt (5) ja (6).

�����
𝑊𝑊𝑚𝑚 = 𝛽𝛽𝑚𝑚 𝑋𝑋′𝑚𝑚

(6)

����𝑓𝑓 kuvastaa naisten keskimääräistä logaritmisoitua kuukausipalkkaa ja alaindeksi f osoittaa,
Yhtälössä (5) 𝑊𝑊
että tarkastelun kohteena ovat ainoastaan naiset. 𝑋𝑋′𝑓𝑓 sisältää naisten palkkaan vaikuttavia taustamuuttujia,
kuten työkokemuksen, koulutustason sekä ammatin ja 𝛽𝛽𝑓𝑓 regressiokertoimet, joiden perusteella havaituista
taustamuuttujista kompensoidaan naisia palkkauksen muodossa.

�����
Vastaavasti yhtälössä (6) 𝑊𝑊
𝑚𝑚 kuvastaa miesten keskimääräistä logaritmisoitua kuukausipalkkaa ja alaindeksi
m osoittaa, että kyseisessä yhtälössä tarkastellaan miehiä. 𝑋𝑋′𝑚𝑚 pitää sisällään miesten osalta palkkaan
vaikuttavia taustamuuttujia ja 𝛽𝛽𝑚𝑚 puolestaan regressiokertoimet, joiden perusteella miehiä kompensoidaan
palkan muodossa havaituista taustamuuttujista.
∗

Seuraavaksi naisille arvioidaan nk. syrjintävapaa kuvitteellinen palkkataso 𝑊𝑊𝑓𝑓 , jossa naisten palkkayhtälön
regressiokertoimet 𝛽𝛽𝑓𝑓 korvataan koko aineiston palkkayhtälöstä saaduilla regressiokertoimilla 𝛽𝛽̂. Edellä
mainitusta saadaan arvio, kuinka paljon naisille maksettaisiin palkka, jos työmarkkinoilla ei olisi
sukupuolisyrjintää. Naisen kuvitteellista syrjintävapaata palkkayhtälöä havainnollistetaan yhtälössä (7).
∗

𝑊𝑊𝑓𝑓 = 𝛽𝛽̂ 𝑋𝑋𝑓𝑓 + 𝜀𝜀𝑓𝑓
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(7)

Sukupuolten välinen palkkaero 𝑊𝑊𝑚𝑚 − 𝑊𝑊𝑓𝑓 voidaan esittää yhtälön (8) mukaisesti, jossa yhtäsuuruusmerkkien
oikeanpuoleinen osa havainnollistaa palkkaeron kahden kokonaisuuden summana. Vasemmalta oikealle osa
(1) kuvastaa palkkaeroa, joka lasketaan miesten havaitun todellisen palkkatason 𝑊𝑊𝑚𝑚 ja naisten
∗

syrjintävapaan kuvitteellisen palkkatason 𝑊𝑊𝑓𝑓 erotuksena. Osa (1) kuvastaa selittyvää osaa palkkaerosta, jossa
naisten syrjintävapaata palkkatasoa verrataan miesten havaittuun palkkatasoon.
∗

Osa (2) puolestaan kuvastaa eroa naisten kuvitteellisessa syrjintävapaassa palkassa 𝑊𝑊𝑓𝑓 ja naisten todellisessa
havaitussa palkassa ����
𝑊𝑊𝑓𝑓 . Osaa (2) voidaan kutsua selittymättömäksi osaksi kokonaispalkkaerosta, silloin jos
naisten havaittu palkkataso ei vastaa heidän syrjintävapaata palkkatasoansa.
∗

∗

����𝑓𝑓 �
𝑊𝑊𝑚𝑚 − 𝑊𝑊𝑓𝑓 = ��
− 𝑊𝑊
+ �𝑊𝑊
�𝑊𝑊�𝑚𝑚
𝑓𝑓 − 𝑊𝑊
𝑓𝑓 �
���
���
�����
��
1

(8)

2

Seuraavaksi yhtälöt (5), (6) ja (7) voidaan sijoittaa yhtälöön (8) jonka seurauksena saadaan yhtälö (9), jossa
miesten ja naisten välinen palkkaero 𝑊𝑊𝑚𝑚 − 𝑊𝑊𝑓𝑓 on jälleen havainnollistettu kahden osatekijän summana.
Yhtälön oikealla puolella havainnollistettu osa (1) pitää sisällänsä miesten ja naisten väliset erot
taustamuuttujissa, jota kutsutaan yleisemmin selittyväksi osaksi palkkaeroa. Osa (2) pitää sisällänsä erot
siinä, miten havaituista taustamuuttujista maksetaan eri tavalla miehille ja naisille. Osaa (2) kutsutaan
yleisemmin selittymättömäksi osaksi palkkaeroa, jota voidaan myös pitää viitteenä sukupuolisyrjinnästä.
𝑊𝑊𝑚𝑚 − 𝑊𝑊𝑓𝑓 = ���������
�𝛽𝛽̂ �𝑋𝑋𝑚𝑚 − 𝑋𝑋𝑓𝑓 �′� + �������������������
�𝑋𝑋𝑚𝑚 ′�𝛽𝛽𝑚𝑚 − 𝛽𝛽̂ � + 𝑋𝑋𝑓𝑓 ′(𝛽𝛽̂ − 𝛽𝛽𝑓𝑓 )�
1

(9)

2

Esitellyn hajotelmamenetelmän selittymätön osa pitää sisällään myös sellaisten muuttujien vaikutuksia,
joiden avulla kyettäisiin selittämään miesten ja naisten välisiä palkkaeroja, mutta joita ei kyetä tilastollisesti
havaitsemaan ja siten ottamaan mukaan malliin selittävien muuttujien joukkoon (Jann, 2008). On siis
mahdollisesti olemassa puuttuvia muuttujia, joiden havaitsemattomuus aiheuttaa harhaa mallilla
suoritettavaan regressioon. Mikäli muuttujat kyettäisiin havaitsemaan, voitaisiin näiden avulla selittää
miesten ja naisten välisiä palkkaeroja. Edellä mainitusta syytä tilastollisen mallin selittymätöntä palkkaeroa
tulisi pitää palkkasyrjinnän ylärajana (Korkeamäki & Kyyrä, 2002).
Toisaalta esitellyn mallin selittyvä osa palkkaerosta saattaa sisältää myös sellaisten tekijöiden vaikutuksen,
jotka syrjivät naisia työmarkkinoilla. Esimerkiksi ammatillinen segregaatio saattaa olla seurausta
yhteiskunnassamme vallitsevista syrjivistä sukupuolirooleista, joiden vuoksi naisten mahdollisuudet tehdä
ammattivalintoja kaventuvat. Edellä mainitun ilmiön tarkastelu ei ole tämän selvityksen puitteissa
mahdollista, mutta se on tärkeä tiedostaa tulosten tarkastelun yhteydessä.
Blinder – Oaxaca -hajotelma lasketaan erikseen vuodelle 2018 ja 2011, kuten aiemmat tässä selvityksessä
esitellyt tilastolliset mallit. Luettavuuden ja tilan säästämisen vuoksi tulokset on raportoitu ainoastaan
malleille, jotka huomioivat inhimillisen pääoman taustamuuttujien lisäksi myös työmarkkinoiden
segregaatiota kuvaavat muuttujat. Malleissa (1) hajotelma suoritetaan siten, että inhimillisen pääoman
lisäksi huomioidaan ammatillinen segregaatio. Malleissa (2) huomioidaan edellisten lisäksi myös työnantajan
toimiala. Tässä selvityksessä käytettyä menetelmää esitellään tarkemmin Jann (2008) kirjoittamassa
menetelmäartikkelissa.

Taulukossa 12 on raportoitu Blinder-Oaxaca - hajotelman tulokset kahdelle eri tilastolliselle mallille. Taulukon
12 ylemmässä osassa on havainnollistettu miesten ja naisten kuukausiansioiden logaritmit erikseen sekä
niiden erotus. Kuukausiansioiden logaritmien erotus vastaa miesten ja naisten ansioiden prosentuaalista
eroa eli suhteellista palkkaeroa, joka taulukon 12 perusteella on 19,8 prosenttia.
Malli (1) huomioi inhimillisen pääoman taustatekijöiden lisäksi ammatillisen segregaation vaikutukset.
Tulosten perusteella 19,8 prosenttiyksikön suuruisesta palkkaerosta kyetään selittämään hieman alle 8,2
prosenttiyksikköä, mikä vastaa noin 41,2 prosenttia kokonaispalkkaerosta. Selittymätön osa puolestaan oli
yhteensä 10,8 prosenttia, mikä vastaa 54,7 prosentin osuutta havaitusta kokonaispalkkaerosta.
Tarkastelemalla selittyvään osaan vaikuttavia yksittäisiä muuttujia havaitaan, että palkansaajan ikä, tehdyt
ylityötunnit, säännöllinen viikkotyöaika ja ammatti ovat tekijöitä, joiden eroilla on selitysvoimaa.
Mallissa (2) otetaan huomioon ammatillisen segregaation lisäksi myös työnantajan toimiala, jonka
seurauksena kokonaispalkkaerosta kyetään selittämään 8,8 prosenttiyksikköä ja jäljelle jää 10,2
prosenttiyksikköä, jota ei kyetä selittämään taustamuuttujien eroilla. Mallin (2) perusteella huomataan, että
palkansaajan ammatti ei enää selitä tilastollisesti merkitsevästi sukupuolten välisiä palkkaeroja, kun
työnantajan toimiala otetaan mukaan tarkasteluun.
Vuoden 2018 aikana kokoaikaisesti työssä käyneiden henkilöiden osalta sukupuolten palkkaerot ovat
merkittävät, eikä palkkaeroista kyetä selittämään, kuin hieman yli 40 prosenttia valittujen taustamuuttujien
perusteella.

Taulukko 12: Blinder – Oaxaca -hajotelman tulokset vuoden 2018 aineistolla kokoaikaisten osalta.

Kokonaiserot

Miehet – Kuukausipalkan logaritmi
Naiset – Kuukausipalkan logaritmi
Erotus

8,180***
(263,34)
7,999***
(228,35)
0,181***
(5,89)

Malli (1)
Muuttuja

Yhteensä
Alle 7-vuotias lapsi
Naimisissa
Säännöllinen
viikkotyöaika
Ylityötunnit
Työkokemusvuodet
Työttömänä
tilastovuonna
Koulutusvuodet
Työantajan koko
(*1000)
Ikä
ikä2/100
Ammatti
Toimiala

Malli (2)

Selittyvä osa
(erot taustoissa)

Selittymätön osa
(erot palkitsemisessa)

-

-

0,0785*
(2,45)
0,0000222
(0,21)
-0,00000203
(-0,09)
0,00264*
(2,00)
0,0165***
(6,77)
-0,00119
(-0,45)
0,000818
(1,09)
-0,0156
(-1,71)
0,00111
(1,23)
-0,0222***
(-3,61)
0,0240***
(3,75)
0,0725**
(2,98)

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.
T-testisuure sulkeissa regressiokertoimien alapuolella.
Keskivirheet klusteroitu ammattinimikkeen 3-numerotasolla

0,103***
(16,45)
0,000413
(0,54)
0,0202***
(12,70)
-0,123
(-1,57)
-0,000937
(0,01)
0,0438*
(2,33)
-0,000609
(-1,00)
-0,0730
(-1,81)
-0,00417**
(-3,10)
0,352***
(4,31)
-0,211***
(-5,76)
0,00673
(1,11)

Selittyvä osa
(erot taustoissa)

0,0845**
(2,64)
-0,0000150
(-0,15)
-0,0000195
(-0,09)
0,00168
(1,80)
0,0159***
(6,97)
-0,00110
(-0,45)
0,000789
(1,09)
-0,0159
(-1,71)
-0,000427
(-0,55)
-0,0223***
(-3,61)
0,0230***
(3,75)
0,0318
(1,37)
0,0512***
(6,50)

Selittymätön osa
(erot palkitsemisessa)

0,0969***
(16,34)
0,000592
(0,83)
0,0198***
(12,88)
-0,186***
(-3,03)
-0,000865
(-0,14)
0,0403*
(2,37)
-0,000505
(-0,90)
-0,0654
(-1,59)
0,000304
(0,22)
0,361***
(4,47)
-0,210***
(-6,03)
0,00673
(1,11)
-0,0125*
(2,39)

Taulukossa 13 on suoritettu palkkaerojen hajotelma siten, että tutkimusaineistosta on poimittu kokoaikaiset
palkansaajat vuodelta 2011. Taulukosta havaitaan, että erot miesten ja naisten ansioissa olivat
kokonaisuudessaan noin 22 prosenttia, josta mallin (1) inhimillisen pääoman taustamuuttujat yhdessä
ammatillisen segregaation kanssa selittävät 8,8 prosenttiyksikköä. Mallin (1) perusteella miesten ja naisten
välille jää selittymätöntä palkkaeroa noin 12,2 prosenttiyksikköä, tarkoittaen että palkkaeroista selittyi pois
noin 40 prosenttia. Mallissa (2) huomioidaan edellisten lisäksi myös työnantajan toimiala, jonka seurauksena
selittyvä osa palkkaeroista hieman kasvaa. Mallissa (2) kokonaispalkkaerosta selittyy pois 10,2

prosenttiyksikköä ja jäljelle jäävä selittymätön osa oli noin 10,7 prosenttiyksikköä. Mallin (2) avulla
kokonaispalkkaeroista kyettiin selittämään 46,1 prosenttia tarkoittaen, että yli valituilla taustamuuttujilla
kyettiin selittämään hieman alle puolet kokonaispalkkaeroista.

Taulukko 13: Blinder – Oaxaca -hajotelman tulokset vuoden 2011 kokoaikaisesti työskentelevien osalta

Miehet – Kuukausipalkan logaritmi

Kokonaiserot

Naiset – Kuukausipalkan logaritmi
Erotus

Muuttuja

Yhteensä
Alle 7-vuotias lapsi
Naimisissa
Säännöllinen
viikkotyöaika
Ylityötunnit
Työkokemusvuodet
Työttömänä
tilastovuonna
Koulutusvuodet
Työantajan koko
(*1000)
Ikä
ikä2/100
Ammatti
Toimiala

N

Malli (1)

Selittyvä
(erot taustoissa)

Selittymätön
(erot palkitsemisessa)

-

-

0,840**
(2,65)
0,000536**
(2,98)
0,000237
(0,99)
0,00143
(1,20)
0,0136***
(6,74)
0,00105
(0,38)
-0,000338
(-0,42)
-0,00979
(-1,09)
0,000809
(0,97)
-0,0180***
(-3,29)
0,0176***
(3,34)
0,0773**
(3,28)

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.
T-testisuure sulkeissa regressiokertoimien alapuolella.
Keskivirheet klusteroitu ammattinimikkeen 3-numerotasolla

0,115***
(16,26)
0,00144
(1,19)
0,0229***
(11,24)
-0,0262
(-0,73)
0,00101
(1,84)
0,0285
(1,84)
0,00691
(0,83)
-0,0600
(-1,62)
-0,00832***
(-4,82)
0,274***
(3,02)
-0,165***
(-4,08)
0,0179**
(2,69)

8,089***
(277,53)
7,890***
(234,06)
0,199***
(6,29)

Selittyvä
(erot taustoissa)

0,0967***
(3,06)
0,000483**
(2,80)
0,000226
(0,99)
0,00130
(1,20)
0,0133***
(6,75)
0,000960
(0,38)
-0,000334
(-0,42)
-0,00986
(-1,09)
-0,00104
(-1,38)
-0,0192***
(-3,32)
0,0175***
(3,34)
0,0366
(1,64)
0,0525***
(5,29)
1 107 222

Malli (2)

Selittymätön
(erot palkitsemisessa)

0,102***
(17,35)
0,00156
(1,35)
0,0218***
(11,11)
-0,0541
(-1,73)
0,000687
(1,34)
0,0229
(1,71)
0,000458
(0,63)
-0,0578
(-1,54)
-0,00103
(-0,52)
0,301***
(3,38)
-0,170***
(-4,32)
0,0188**
(2,88)
-0,0217***
(-3,34)

6. Yhteenveto, pohdintaa politiikkasuosituksista ja jatkoselvitykset
Tämän selvityksen kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että sukupuolten väliset palkkaerot
ovat huomattavat, eikä suurimassa osassa tutkimuksia niitä kyetä täysin perustelemaan, tilastollisin
menetelmin. Aikaisemmat tutkimustulokset osoittavat, että sukupuolten palkkaerojen taustalla piilee monia
taustatekijöitä, joihin puuttuminen edellyttää useita toisistaan erillisiä toimenpiteitä.
Tutkimuskirjallisuus viittaa vahvasti siihen, että sukupuolten välisiin palkkaeroihin vaikuttaa etenkin
havaittujen valintojen erilaisuus miesten ja naisten välillä, mikä johtaa Suomessa merkittävään segregaatioon
työmarkkinoilla. Sukupuolten väliset erot valinnoissa ulottuvat aina koulutusvalinnoista työnantajana
toimialaan ja valittuun ammattiin asti. Segregaation purkaminen tasoittaisi todennäköisesti eroja miesten ja
naisten raakapalkoissa, mutta valintoihin vaikuttaminen on poliittisesti hankalaa. Valintoja tarkasteltaessa
on tärkeä myös tiedostaa, että yhteiskunnan asenteet ja arvot saattavat ohjata miesten ja naisten
ammattivalintoja, jolloin segregaation purkamista tulisi tavoitella myös yhteiskunnan arvojen muokkaamisen
välityksellä.
Eräs tapa purkaa segregaatiota olisi tutkia vertaisvaikutusten merkitystä valintoihin työmarkkinoilla ja lähteä
purkamaan segregaatiota saatujen tulosten perusteella. Esimerkiksi opiskeluaikaisilla vertaisvaikutuksilla on
havaittu olevan merkitystä myöhempiin valintoihin työmarkkinoilla useassa maassa. Jos vertaisvaikutuksia
tutkittaisiin Suomessa tarkemmin, voitaisiin löytää verrattain helposti toteutettavissa olevia
koulutuspoliittisia päätöksiä, joilla on pidemmän aikavälin vaikutuksia sukupuolten palkkaeroihin. Yksi
esimerkki koulutuspoliittisista päätöksistä olisi muuttaa perus-, toisen- ja korkea-asteen opiskeluluokkien
sukupuolijakaumia sellaiseksi, joista havaitaan olevan työmarkkinoiden segregaatiota pienentävä vaikutus.
Koulutusvalintoihin voidaan myös vaikuttaa jyrkemmin ottamalla käyttöön esimerkiksi helpotettuja väyliä
miehille ja naisille sellaisille aloille, joissa työmarkkinoiden sukupuolijakaumat ovat vinoutuneet kohti toista
sukupuolta. Tällaisessa politiikkamuutoksessa voisi kuitenkin olla kielteisenä lieveilmiönä tehokkuuden
pienentyminen, jos opiskelupaikkoja ei anneta niille, jotka olisivat esimerkiksi pääsykokeen tai aiemman
opintosuorituksen perusteella olleet parhaiten soveltuvia alalle. Segregaation purkamista voidaan tavoitella
myös käynnistämällä erilaisia hankkeita, joiden tarkoituksena olisi tukea miesten ja naisten hakeutumista
ammatteihin, joissa enemmistö on vastakkaista sukupuolta.
Viimeaikaisissa taloustieteen tutkimuksissa on havaittu viitteitä siitä, että työmarkkinoilla vallitseva
epäsymmetrinen informaatio palkanmuodostuksesta pitää yllä sukupuolten välisiä palkkaeroja.
Epäsymmetrinen informaatio tarkoittaa käytännössä sitä, että palkansaaja ei tarkalleen tiedä, mitä hänelle
tulisi maksaa tehdystä työstä, sillä häneltä lähtökohtaisesti puuttuu tieto kollegoiden ansioista. Useissa
tutkimuksissa on kyetty osoittamaan, että palkka-avoimuuden lisääminen olisi toimiva poliittinen keino
tasata sukupuolten välisiä palkkaeroja. Palkka-avoimuuden kasvattaminen olisi teknisesti kohtuullisen
helppoa toteuttaa ja siitä löytyykin toimivia käytännön esimerkkejä useista maista.
Myös lasten saannilla on havaittu olevan merkittävä kielteinen vaikutus naisten tuloihin, vaikka samanlaista
ilmiötä ei havaita miesten osalta. Näin lasten saaminen kasvattaa sukupuolten välisiä palkkaeroja
huomattavasti. Suomessa kerättyjen tilastotietojen perusteella havaitaan selkeästi, että naispuoliset henkilöt
ovat pääosin vastuussa lasten hoitamisesta. On hyvin luontevaa ajatella, että lapsen saamisen aiheuttama
katko työelämään pienentää ansiotulojen kehitystä pidemmälläkin aikavälillä. Useissa tutkimuksissa lapsen
saannin aiheuttamat urakatkot kasvattavat tuloeroja miesten ja naisten välillä. Lapsen saannin aiheuttamaa
tuloerojen kasvua voitaisiin vaimentaa parantamalla työn ja perheen yhteensovittamista tarjoamalla
enemmän ja parempia päivä- ja vuoropäivähoitomahdollisuuksia perheille. Lisäksi tulisi kriittisesti tarkastella
myös kotihoidon tukeen liittyviä uudistuksia, joilla lisättäisiin nimenomaan pikkulasten äitien työllisyyttä.

Naiset ja miehet työskentelevät usein eri ammateissa, jotka ovat esimerkiksi koulutustasovaatimuksiltaan
yhtä vaativia. Palkkauksen osalta nämä tehtävät saattavat kuitenkin erota huomattavasti ja yleensä siten,
että keskimäärin naisvaltaisesta ammatista maksetaan vähemmän verrattuna miesvaltaiseen ammattiin. Yksi
varteenotettava tapa palkkaerojen kaventamiseksi olisi tarkastella mies- ja naisvaltaisten työtehtävien välisiä
vaativuustasojen eroja, verrata työehtojen sisältöjä keskenään ja tarkistaa mahdollisia palkkataulukoita siten,
että ne vastaisivat paremmin työn vaativuutta. Työehtosopimusten tarkastelu vaatisi merkittävää yhteistyötä
työmarkkinajärjestöjen välillä etenkin sopimusneuvottelutilanteissa. Useissa tutkimuksissa on tarkasteltu
sukupuolten välisiä palkkaeroja ja todettu niiden johtuvat osittain institutionaalisista jäykkyyksistä, jotka ovat
sementoineet ammattien välisiä palkkaeroja.
Aiempien tutkimusten perusteella naisten on havaittu kohtaavan työmarkkinoilla ilmiön, jota kutsutaan
lasikatoksi. Tutkimuskirjallisuuden perusteella lasikatoille löytyi kaksi hieman erilaista määritelmää. Yhtäältä
lasikattojen todettiin tarkoittavan naisten kohtaamaa estettä tulla palkatuksi tai ylennetyksi korkeamman
palkkatason tehtäviin. Toisaalta joissain empiirisissä tutkimuksissa lasikattoilmiöt määriteltiin tarkoittamaan
tilannetta, jossa sukupuolten palkkaerot kasvavat tulojakauman yläpäässä. Molemmista määritelmistä löytyi
tutkimuskirjallisuuden perusteella tieteellistä evidenssiä. Eräissä tutkimuksissa on havaittu, että naisten
todennäköisyys tulla palkatuksi joihinkin korkeamman palkkatason tehtäviin on merkittävästi miehiä
matalampi. Lisäksi lukuisissa palkkaeroja tilastollisesti tarkastelevissa tutkimuksissa on havaittu, että
palkkaerot kasvavat huomattavasti tulojakauman yläpäässä.
Lasikattojen purkamiseksi organisaatioiden rekrytointikäytäntöjä voitaisiin muuttaa kohti anonyymimpää
rekrytointia, jossa hakijan sukupuoli tulisi esille vasta mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa, jolloin
mahdollisuus syrjiä naispuolista hakijaa pienenisi. Tuloerojen kaventamiseksi tulojakauman yläpäässä toimisi
todennäköisesti esimerkiksi perheen ja työn yhteensovittamiseen liittyvät reformit ja mahdollisesti myös
työpaikoilla tehtävien ylennysten perusteena olevien kriteerien muuttaminen enemmän kaavamaiseksi.
Kirjallisuuskatsauksen lisäksi tässä selvityksessä suoritettiin tilastollinen analyysi sukupuolten välisistä
palkkaeroista käyttäen hyväksi yksilötason tilastoaineistoja sekä kolmea eri tilastollista menetelmää.
Empiirisen analyysin perusteella havaittiin samansuuntaisia tuloksia, joita useissa tutkimuksissa on aiemmin
esitelty.
Suomessa sukupuoleen perustuvat palkkaerot kaventuvat huomattavasti, kun laaja joukko taustamuuttujia
huomioidaan. Taustamuuttujista tärkeimmiksi selittäviksi tekijöiksi nousi ylivoimaisesti työmarkkinoiden
segregaatio, jonka purkaminen voisi kaventaa sukupuolten välisiä palkkaeroja oleellisesti. Lisäksi
tilastollisessa analyysissä tarkasteltiin palkkaeroja tulojakauman eri kohdissa, jonka perusteella havaittiin
viitteitä vahvasta lasikattoilmiöstä, jossa sukupuolten väliset palkkaerot kasvavat siirryttäessä tulojakauman
yläpäähän. Tilastollinen tarkastelu osoitti, että sukupuolesta johtuva palkkaero olisi jopa seitsemänkertainen
ylimmässä tulokymmenyksessä verrattuna alimpaan tulokymmenykseen.
Vaikka laaja joukko taustamuuttujia on kontrolloituna, palkkaeroista kyetään selittämään keskimäärin vain
40–46 prosenttia, mikä viittaa siihen, että sukupuolten välisten palkkaerojen purkamiseksi on tehtävä vielä
merkittävästi myös poliittisia toimenpiteitä.
JHL aikoo jatkaa sukupuolten palkkaerojen tutkimista tulevaisuudessa. Tämä selvitys toimii pohjana sille, mitä
aihealueita myöhemmissä selvityksissä käsitellään. Tulevissa selvityksissä tullaan todennäköisesti
tarkastelemaan lapsen saannin vaikutuksia naisten työmarkkina-asemiin ja kouluajan vertaisryhmän
sukupuolijakauman vaikutuksia tuleviin työmarkkinatulemiin sekä palkka-avoimuuden lisäämisen
vaikutuksia.
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